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1. Overzicht 

1.1 Tags - samenvoegvelden 

Om het Akte proces te ondersteunen is de afdelingsomschrijving is nu beschikbaar als regulier 
samenvoegveld, maar ook als zogenaamde table-tag. Waar een regulier samenvoegveld één 
informatie-waarde ophaalt, kan een table-tag meerder informatie waarden ophalen en tonen 
in een tabel. 

 

Voorbeeld van output van deze table-tag (in laatste kolom) 

 



 

  

1.2 Salaris schalen (voor Education klanten) 

Er zijn nieuwe/correcte salariswaarden ingevoerd in de schalen  per 1 januari 2020 voor PO 
Bestuurders en voor de schalen per 1 oktober 2020. 

1.3 Jaarafsluiting 

In sommige gevallen kon de jaarafsluiting niet afgerond te worden en werd een foutmelding 
getoond. Bijvoorbeeld wanneer het dienstverband van een werknemer in de toekomst ligt. Dit 
is nu opgelost, de jaarafsluiting zou nu voltooid moeten kunnen worden zonder een 
foutmelding op te leverend. 

1.4 Declaratie 

De declaratiecode werd niet meer getoond in de taakomschrijving (op de takenlijst). Dit is nu 
opgelost, de declaratiecode zal weer worden getoond. 

1.5 Geboortedatum 

Het wijzigen van de geboortedatum van een toekomstige werknemer leverde een foutmelding 
op. Dit is nu opgelost en moet weer lukken.  

1.6 Toekomstige (nieuwe) manager 

De goedkeuring van de actie afdelingswijziging in Persoonsgegevens werd (in tegenstelling tot 
de inrichting) niet voorgelegd aan de nieuwe manager, maar aan de oude manager. Dit is 
opgelost. 

2. Opgeloste issues – afgehandelde Service Cloud 
cases 

Casenummer Samenvatting - beschrijving 

01045021  Taak bij verkeerde (oude) manager 

01045313  
Wijzigen beschrijving foutmelding ''Kan de salarisperiodegegevens voor 1-2-2002 niet ophalen. Maak 
de kalender aan voor dat jaar.'' 

01059636  Education: Tag for description of department needed to get correct templates  



 

  

01062958  Afsluiten 2020: Fout voor werknemer:xxxx.-1.1: Dienstverband -1 van werknemer xxxx niet gevonden 

01063187  Jaarafsluiting 2020 loopt vast : Dienstverband -1 van werknemer xxxxxxxx niet gevonden 

01057036  Education: Standard scales for PO bestuurder are not correct  

01018291  
Foutmelding bij wijzigen geboortedatum 

[EmpPersonalDetails.saveData: oBLPersonalDetails.Update failed]  

01057415  New reference date in generate task is picking the wrong date  

01061483  Afsluiten Loonjaar 2020 lukt niet... foutmelding 

01058478  Declaratiecode ontbreekt in naam taak 

 

 

javascript:srcUp(%27%2F5005I00000CTjGi%3FsrPos%3D0%26srKp%3D500%26isdtp%3Dvw%27);
javascript:srcUp(%27%2F5005I000007rP82%3FsrPos%3D0%26srKp%3D500%26isdtp%3Dvw%27);

	1. Overzicht
	1.1 Tags - samenvoegvelden
	1.2 Salaris schalen (voor Education klanten)
	1.3 Jaarafsluiting
	1.4 Declaratie
	1.5 Geboortedatum
	1.6 Toekomstige (nieuwe) manager

	2. Opgeloste issues – afgehandelde Service Cloud cases

