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1. Workflow starten voor afdeling(en) of gehele 
organisatie 

In het geval dat een WorkflowPlus procedure (met een genereer document taak) meermaals voor een 
meerdere afdelingen was gestart, waarbij de taak toegewezen was aan het systeem, werden sommige 
taken gedupliceerd. 
Dit is opgelost. Echter, eventueel ongewenste, overgebleven taken dienen handmatig verwijderd te 
worden. 

2. Workflow filter instellingen 

Wanneer een workflow gestart moet worden voor een werknemer, dan kunnen taken gefilterd worden 
op basis van de filters opgenomen in de taak van de betreffende workflowplus procedure.  

Wanneer alle taken uitgefilterd waren, resulteerde dit een openstaande workflowplus procedure zonder 
taken. Dit issue is opgelost. 

In voorkomende gevallen zullen deze uitgefilterde taken de status van ‘voltooid’ krijgen. Wanneer u In de 
procesmonitor op zo’n procedure klikt om de taakdetails in te zien, dan zult u onderstaande melding 
zien: 

 

3. Performance-verbetering 

Wanneer een procedure met een genereer document taak voor het gehele bedrijf werd gestart, gaf de 
browser een time-out. Dit is verbeterd door deze taak via een service op de achtergrond te laten 
verlopen. De gebruiker kan verder werken, terwijl deze procedures op de achtergrond worden 
afgewikkeld. 



 

  

    

4. Workflow issue met een specifiek sjabloon 

Er was een issue met een specifiek sjabloon dat een hyperlink bevatte. Het issue veroorzaakte een fout 
wanneer een grote hoeveelheid documenten automatisch gegenereerd moest worden via/door een 
workflow procedure. 

Dit issue is opgelost. 

 

Deze update heeft onderstaande cases opgelost. 

 

Case nummer Samenvatting Gemaakt Gewijzigd Status Oplossing 

 
Workflow Plus - Use a background task when launching 
a large number of workflows  

feb 08, 
2021  

feb 09, 
2021  Gesloten  Verholpen  

 Workflow Plus: Employee processes with all tasks 
filtered out remain open  

feb 02, 
2021  

feb 09, 
2021  

Gesloten  Verholpen  

 Workflow Plus: Duplicate tasks added to workflow  jan 29, 2021  feb 09, 
2021  

Gesloten  Verholpen  

01077148 
WFPlus Procedure to Generate and eMail PDF 
document fails for mass mailing: system is stuck  

jan 29, 2021  feb 09, 
2021  

Gesloten  Verholpen  

01067428 
 

Customer talent27f has WF to generate and send 
document for 3000 emp stuck after 80 done  jan 25, 2021  

feb 10, 
2021  Gesloten  Verholpen  

01056099 
WFPlus Task ProcID 193 generate document: Inline 
TXTextControl: see trace: why all the tag checks?  jan 20, 2021  

feb 09, 
2021  Gesloten  Verholpen  
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