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Mutatieformulieren in Acties 

Het is nu mogelijk om een Mutatieformulier in een actie op te nemen. Ga naar Persoonsgegevens > 
Onderhoud > Soorten aanstellingen en ga naar het tabblad Acties. Op deze pagina kun je per 
aanstelling de acties configureren die beschikbaar zijn voor uw gebruikers.  
Vanaf Talent 1.132.00 is het mogelijk om een Mutatieformulier op te nemen in elk van deze acties, met 
enkele beperkingen. 

Dit maakt de volgende functies voor Mutatieformulieren mogelijk: 

• Bepaal wie het Mutatieformulier kan initiëren, goedkeuren en invullen; 
• Wijzigingen door Centrale invoerder worden automatisch goedgekeurd; 
• Start een WF+ procedure nadat de wijzigingen zijn goedgekeurd; 
• Via een Actie een Mutatieformulier opnemen in een WF+ procedure; 
• Notificaties versturen na goedkeuring of afwijzing; 
• Schakel een Mutatieformulier uit (zonder de configuratie te verwijderen); 
• Beheer al deze opties vanaf één pagina. 

De beschikbare Mutatieformulieren zijn zichtbaar wanneer het dialoogvenster, waarin je kunt selecteren 
welke secties je in een actie wilt opnemen, wordt geopend,  
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De onderhoudspagina voor Acties per soort Aanstelling  (Persoonsgegevens > Onderhoud > Soorten 
aanstellingen open het tabblad Acties) beperkt wat je kunt configureren nadat je een Mutatieformulier 
hebt opgenomen in de secties van een Actie. 

• U kunt niet meerdere Mutatieformulieren combineren in dezelfde actie; 
• U kunt een Mutatieformulier niet combineren met de secties die in een Mutatieformulier kunnen worden 

opgenomen (Werktijden, Werknemer positie, Contract - Algemeen, Periodesalaris - Geen schalen, 
Periodesalaris - Algemene schalen); 

• U kunt geen tijdelijke wijziging maken voor een actie met een Mutatieformulier. De optie is uitgeschakeld en 
ingesteld op Definitief als de actie een Mutatieformulier bevat. 

In Talent 1.131.00 hebben we de functionaliteit geleverd om een Snelstart-knop te maken voor een 
Mutatieformulier (Persoonsgegevens > Onderhoud > Mutatieformulieren). Door een 
Mutatieformulier in een Actie op te nemen, is het nu ook mogelijk om een Snelstart-knop voor een 
Mutatieformulier aan te maken met behulp van de configuratie van de Actie (Persoonsgegevens > 
Onderhoud > Soorten aanstellingen, open het tabblad Acties). 

De optie om een Snelstart-knop te gebruiken om direct naar een Mutatieformulier te gaan, blijft 
beschikbaar. In beide gevallen kun je dit voor Talent en Mijn Talent apart configureren. 
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De acties zijn dan beschikbaar in de lijst met Snelstart-opties in Mijn instellingen. 

In Talent 1.131.00 hebben we de functionaliteit geleverd om invoernotities te gebruiken bij een 
Mutatieformulier, deze verplicht te maken en een sjabloon te gebruiken (Persoonlijke gegevens > 
Onderhoud > Mutatieformulieren). 
Dit kan nu ook voor een Actie met een Mutatieformulier via de Actie configuratie (Persoonsgegevens > 
Onderhoud > Soorten aanstellingen, open het tabblad Acties). 

 

De mogelijkheid om dit te configureren voor een individueel Mutatieformulier buiten een actie blijft 
beschikbaar. 

Bij het aanleveren van input of het anderszins verwerken van wijzigingen via een Actie, kun je 
Documenten voor Actie uploaden en bekijken. De knop Documenten opent een aparte pagina met alle 
documenten voor de instantie van deze actie.  De gebruiker kan ze vanaf deze pagina uploaden en 
bekijken. Deze documenten worden na goedkeuring opgenomen in het Elektronisch Dossier van de 
werknemer. Bij het beoordelen van de wijzigingen voor goedkeuring zijn de documenten beschikbaar 
voor weergave door de goedkeurder. 

Deze functie is niet nieuw voor Acties, maar is verder niet beschikbaar voor Mutatieformulieren. Alleen 
wanneer een Mutatieformulier deel uitmaakt van een Actie, is de knop Documenten beschikbaar voor 
Mutatieformulieren. 

Net als bij andere acties, is het, als de gebruiker gegevens invoert in een Mutatieformulier in een actie, 
mogelijk om de invoer tot dan toe op te slaan en op een later tijdstip door te gaan met de actie. De knop 
Later doen slaat alle wijzigingen op in het Mutatieformulier en maakt een taak aan op de takenlijst van 
de huidige gebruiker. Als de taak wordt geopend, haalt het Mutatieformulier de laatste wijzigingen op die 
in de waarden zijn aangebracht. 
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Deze functie is niet nieuw voor Acties, maar is verder niet beschikbaar voor Mutatieformulieren. Alleen 
als een Mutatieformulier deel uitmaakt van een actie, is de knop Later doen beschikbaar voor 
Mutatieformulieren. 

De gebruiker krijgt een taak op haar takenlijst wanneer ze op de knop Later doen klikt. Met deze taak 
wordt de actie geopend en worden de wijzigingen opgehaald die bewaard zijn op het moment dat er op 
Later doen werd geklikt. 

Bij het bewerken van een Mutatieformulier in een actie is de dropdown keuzelijst Overzicht beschikbaar. 
Dit brengt de gebruiker naar de overzichtspagina van de gegevens van de werknemer en weer terug 
naar het Mutatieformulier. Alle wijzigingen die tot dan toe in de velden van het Mutatieformulier zijn 
aangebracht worden bewaard zodat de gebruiker bij terugkeer door kan gaan waar hij was gebleven. 

Deze functie is niet nieuw voor Acties, maar is verder niet beschikbaar voor Mutatieformulieren. Alleen 
wanneer een Mutatieformulier onderdeel is van een Actie is de dropdown keuzelijst Overzicht 
beschikbaar voor Mutatieformulieren. 

 

Als een Mutatieformulier deel uitmaakt van een actie zijn de meeste knoppen en hun functies 
beschikbaar. Als het Mutatieformulier niet is ingesteld op Verplicht in de configuratie van de secties van 
de actie, heeft de gebruiker de optie Overslaan & Voltooien. Als de sectie verplicht is, is alleen 
Voltooien beschikbaar. Volgende en vorige slaan de huidige inhoud van het Mutatieformulier op 
voordat je naar de volgende of vorige sectie gaat. 

De enige knop die niet beschikbaar is voor acties met een Mutatieformulier is Vraag om correctie 
tijdens de goedkeuringsfase. 

Als goedkeurder kun je de waarden van een wijziging bewerken terwijl je goedkeurt. Dit geldt ook voor 
de waarden in een Mutatieformulier. Het is dus mogelijk om waarden te corrigeren die de eerste 
gebruiker heeft ingevoerd. 

Alle wijzigingen die via een Mutatieformulier in een actie worden gemaakt kunnen zo worden ingesteld 
dat ze moeten worden goedgekeurd, net als elke andere actie in Talent. De goedkeurder kan de details 
van de wijzigingen zien voordat hij ze goedkeurt of afwijst, inclusief eventuele invoernotities en 
documenten. 
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Persoonsgegevens 

Positie 

Het veld Aanvullende functie-indicatie bevat nu ook de optie "Geen gekozen".  
De waarde "Geen gekozen" was voorheen niet zichtbaar wanneer het veld verplicht was. Wanneer de 
gebruiker geen keuze maakte, werd default de eerste optie uit de keuzelijst genomen. 
Nu kan de standaard worden ingesteld op "Geen gekozen" waardoor de gebruiker altijd een keuze moet 
maken wanneer dit veld is ingesteld op verplicht.  
Als het veld niet verplicht is, wordt de optie 'Geen geselecteerd' uiteraard wel als geldige waarde 
geaccepteerd. 

Persoonsgegevens > Contract > datasectie Positie  > positie toevoegen 

 

Deskundigheidsniveau 

In de vorige release (versie 1.131) hebben we het veld waarin het deskundigheidsniveau van een 
medewerker wordt opgeslagen, verplaatst van de CSA-tabel naar de EmpPosition-tabel, waardoor het 
veld voortaan datumgebaseerd is in plaats van periodegebaseerd. 
De installatie van versie 1.131 verzorgde ook de conversie. Echter na de conversie bleek bij sommige 
klanten dat een aantal medewerkers met verkeerde waarden waren geconverteerd. We hebben dit 
probleem opgelost voor alle betrokken klanten. 

Contracten 

Het was niet mogelijk om een contract aan te maken dat, qua ingangsdatum en einddatum, valt tussen 2 
andere contracten. Het kan nu wel zolang het nieuwe contract niet overlapt met de andere contracten. 
Bijvoorbeeld als een werknemer de volgende contracten heeft: 

 

contract from to 

1.1 01-jan-2021 15-mrt-2021 

1.2 01-jun-2021  <no end date> 



 

  

Visma.net HRM – Releasenotes – Versie 1.132.00       Blad 9 van 27 

    

Dit voorbeeld toont een tussenliggend contract dat ligt in de periode van 16-mrt-2021 t/m 31-mei-2021. 
Uitgaande van dit voorbeeld zal het nieuwe contract het nummer 1.2. krijgen. 
Voorwaarden: 

• De einddatum van het nieuwe tussenliggende contract is verplicht. 
• De einddatum mag een ander bestaand contract niet overlappen. 

Contract Salaris 

Als er geen waarden aanwezig waren, toonde het overzichtsvenster in Persoonsgegevens > Contract wel 
de januari situatie. Dit kon gebeuren wanneer het onderdeel werd overgeslagen tijdens het aanmaken 
van een nieuw contract of een nieuwe medewerker. 
Vanaf nu toont het systeem geen waarden voor Eerstvolgende verhoging en Periode verhoging als er 
geen waarden aanwezig zijn voor deze velden. 

 

Nieuw Contract API 

Ook de Nieuw Contract API kan voortaan nieuwe tussenliggende contracten aanmaken. Validaties 
hiervoor zijn dezelfde als voor de nieuwe contractwizards (zie hierboven bij de paragraaf Contracten). 

Autorisatie 

De autorisatie voor het menu-item 'Persoonlijke details > Onderhoud > Metagegevens > Werktypes 
is gewijzigd om weer te geven wat het systeem doet. 

Dus: 

-Met 31293 kunt u metadata bewerken EN bekijken 
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Onderhoud Nieuw contract scherm 

In Onderhoud Soort Aanstellingen & Acties (Persoonsgegevens > Onderhoud > Soorten Aanstellingen 
& Acties) kunt u de zichtbare velden configureren en de standaardwaarden instellen voor de actie 
Nieuw contract. 

 

Dit tabblad is alleen zichtbaar als de Vereenvoudigde Contracten is ingeschakeld (Instelling in 
Persoonsgegevens > Onderhoud > Instellingen). 
Als een sectie is opgenomen in de nieuwe contractactie kan de gebruiker de velden hiervoor 
configureren. 
Als een veld niet zichtbaar is moet de gebruiker selecteren hoe de standaardwaarde wordt opgehaald. 
Het nieuwe contract werkt op veel velden. Met dit onderhoudsscherm kan de gebruiker de optionele 
velden configureren. De verplichte velden zoals start- of einddatum zijn niet configureerbaar. 

De standaard kan worden ingesteld op: 

• Geen: er wordt geen standaard ingesteld 
• Basiscontract: waarde wordt gekopieerd van het basiscontract 
• Metadata: waarde voor het veld wordt gebruikt uit de metadataconfiguratie 
• Basiscontract, bij geen waarde metadata: de standaardwaarde voor het veld wordt gebruikt uit het 

geselecteerde basiscontract. Als het basiscontract geen waarde heeft, wordt waarde uit de metadata gebruikt 
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• Metadata, bij geen waarde basiscontract: Standaardwaarde voor het veld zal worden gebruikt uit de 
metadata. Als de metadata geen waarde heeft, wordt de waarde uit het basiscontract gebruikt 

Kopiëren werknemer gegevens 

Om een aantal problemen met start- en peildatums op te lossen, kopieert de wizard Werknemer 
kopiëren voortaan alleen die records die geldig zijn op de peildatum die u invoert op de eerste pagina 
van de wizard. 

Toekomstige records worden niet meer gekopieerd. De problemen, onder andere ongedocumenteerde 
problemen, kunnen lieden tot verkeerde startdata en hiaten tussen contract en 
functie/rooster/belasting/salaris startdata. 

Visma (Connect) Notificaties 

Dit zijn Algemene Connect meldingen van andere toepassingen in Connect (Visma.Net) (salaris, financiën, 
...). Het betreft NIET de Talent-meldingen. 
Inhoud en afhandeling wordt gecontroleerd door Connect, niet door Talent. 

 

If there are authorisation or other issues, this message will be displayed 

 

 

Toon de medewerker eenmaal in de organisatie boom 

In de huidige situatie wordt elk contract wordt afzonderlijk weergegeven (meerdere posities in hetzelfde 
contract worden al als één item weergegeven). 
In de nieuwe situatie kunnen, via de gebruikersinstelling, de contracten ook op één regel worden 
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gecomprimeerd. Het werknemerspictogram vertegenwoordigt de waarde van het laatste contract zoals 
nu ook wordt gedaan met de empPosition. 

De instelling waarmee je dit kunt aanduiden in Mijn Instellingen is: 

 

Contactinformatie op medewerker niveau 

Het Contactinformatiescherm is uitgebreid met een eerste versie van een overzicht van alle historische, 
huidige en toekomstige contracten. Dit scherm verschijnt wanneer u op de naam van de medewerker 
klikt. 

 

 

Om toegang te krijgen tot het overzichtsgedeelte met de contractgegevens moet de gebruiker 
geautoriseerd zijn voor deze nieuw aangemaakte functie Contractdetails tonen (31869). 
De volgorde van de weergegeven gegevens is als volgt: historische contracten worden bovenaan 
weergegeven, gevolgd door huidige actieve contracten en ten slotte door toekomstige contracten. De 
focus ligt in eerste instantie op de huidige actieve contracten. U ziet nu ook wat de totale werktijd is van 
de actieve contracten bij elkaar opgeteld. 
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Dit overzicht van de contractinformatie is een eerste versie. We zouden hierop graag je feedback willen 
ontvangen zodat we dit verder kunnen verbeteren. 

Diensttijd 

Diensttijd onderhoudsscherm 

Het maximale aantal tekens voor het invullen en tonen van de Bestuursnaam en BRIN naam is verhoogd. 
Ook in de goedkeuringstaken is de lengte vergroot. 
Ga naar menu Persoonsgegevens > Persoonlijk  en klik bij de sectie Diensttijden op het ikoon voor 
Toevoegen 
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Diensttijd - automatisch vullen van Bestuur en BRIN 

Het is nu mogelijk om automatisch het Bestuur (nummer en naam) en de school (BRIN en BRIN-naam) 
ingevuld te krijgen, wanneer een nieuwe diensttijd regel wordt aangemaakt of bijgewerkt. 
Dit gebeurt in de volgende gevallen: 

• er wordt een nieuw contract toegevoegd (en er dus een positie- en diensttijd record wordt toegevoegd). 
• er wordt een nieuwe positie toegevoegd (en er dus een nieuw diensttijd record wordt toegevoegd). 
• er is een wijziging van de positie (en daarom het gekoppelde diensttijd record wordt bijgewerkt)  
• de Synchronisatie van Diensttijd wordt uitgevoerd (menu Persoonsgegevens > Onderhoud > Instellingen). 

Eerder ingevoerde diensttijdregistraties worden dan gesynchroniseerd met een bestaand contract/positie. 
Alleen wanneer voor een diensttijd de Bestuur- en/of BRIN-gegevens ontbreken worden deze automatisch 
ingevuld. 

• wanneer op een diensttijd of op de positie een wijziging nog in behandeling is, dan worden de Bestuur- en 
BRIN-gegevens niet gesynchroniseerd voor dat specifieke diensttijd record. 

Het Bestuursnummer wordt overgenomen uit de bedrijfsinstellingen; de Bestuursnaam wordt gevuld 
met de bedrijfsnaam. Zie schermafdruk (via menu Applicatiebeheer > Organisatie > Bedrijf) 

 

 

Synchronisatie van Diensttijd met de contracten (feitelijk met de positie in het contract) kan via de knop 
'Uitvoeren'. Zie schermafdruk (via menu Persoonsgegevens > Onderhoud > Instellingen). 
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De diensttijdregistratie toont de automatisch ingevulde gegevens als volgt: 

 

Table tags voor de Staat van Dienst 

Voor een medewerker is een overzicht nodig van zijn Staat van Dienst. Je kunt voortaan dit overzicht 
beschikbaar krijgen door gebruik te maken van een sjabloon.  
Voor deze sjabloonoplossing zijn enkele nieuwe tabel-tags toegevoegd. Deze tags representeren de 
gegevens zoals ze geregistreerd worden in de diensttijdregistratie. 
Deze tabel-tags kun je in een sjabloon opnemen. Dit sjabloon gebruik je vervolgens als basis om 
(bijvoorbeeld) een Staat van Dienst rapport te maken. 

Voorbeeld van een sjabloon configuratie:  
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Voorbeeld van het rapport dat gecreeërd is op basis van het sjabloon. De tags worden tijdens het 
genereren van het rapport door het systeem gevuld met de (diensttijd-)gegevens van de medewerker. 

 

 

Diensttijdjubileumrapport versus Sjabloon tags 

Het diensttijdjubileumrapport toonde voor de datum voor het 40-jarige jubleum een verschil van 1 dag 
met de datum in de sjabloon-tag voor het 40-jarig jubileum. 
Dit werd veroorzaakt door een onjuiste afronding van het aantal jubileumdagen.  

Bijv. een jubileum van 25 jaar wordt als volgt berekend: 25 * 365,25 dagen = 9131,25 dagen (365,25 is het 
gemiddelde aantal dagen in een jaar). 
Omdat 9131.25 een gebroken getal is, wordt de jubileum pas werkelijk bereikt op de dag NA de 9131ste 
dag.  De datum van het 25-jarige jubileum is dus op de 9132ste dag. 
Dit geldt evenzo voor alle andere jubilea. 

In het diensttijdjubileumrapport werden de jubileumdagen echter naar OMLAAG afgerond in plaats van 
naar OMHOOG. Dit is gewijzigd en is de afronding nu ook in overeenstemming met de sjabloon-tags 
voor de diensttijdjubilea. 
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Workflow 

Openstaande Workflow Rapport 

 

 

Het openstaande workflowrapport is uitgebreid met de goedkeuringsmeldingen van Persoonsgegevens. 
Met dit rapport kunnen openstaande taken opnieuw worden toegewezen aan een andere gebruiker. 

 

Het openstaande workflow rapport voor de nieuwe opties is toegankelijk via de menuoptie Overzichten 
> Taken > Openstaande taken 

Het openstaande workflowrapport is niet beschikbaar in Persoonsgegevens 

Verstrekkingen 

Blokkeren bewerking van Verstrekkingen 

Het was mogelijk om het soort of de kenmerken van een verstrekking te wijzigen (Verstrekkingen > 
Onderhoud > Verstrekkingen) terwijl de verstrekking al in gebruik was. Dit veroorzaakte problemen bij 
al vastgelegde verstrekkingen van de werknemer of een artikel. Daarom worden deze velden nu 
geblokkeerd wanneer de verstrekking al aan een medewerker is uitgegeven of een artikel is vastgelegd. 
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Je kunt wel een nieuw kenmerk toevoegen, maar met de kanttekening dat je het veld Kenmerk bij de 
medewerker of bij de verstrekking nog steeds moet invullen.  
Wanneer je een nieuw kenmerk toevoegt, krijg je de waarschuwing dat het kenmerk na opslaan wordt 
geblokkeerd en je dit niet ongedaan kunt maken. 

  

Er is nog een waarschuwingsbericht toegevoegd op de pagina voor onderhouden van de kenmerken 
(Verstrekkingen > Onderhoud > Kenmerken). U krijgt deze melding als u een kenmerk bewerkt dat al 
in gebruik is. Als dit het geval is, corrigeer dan alleen spelfouten, maar nooit de context van het kenmerk. 

Automatisch vullen van de Payroll componenten voor de 
verstrekking 

Bij Verstrekkingen > Onderhoud > Verstrekkingen heeft u het type verstrekking 'Leaseauto' en 
'Leasefiets'. Voor dit type dient u payroll componenten te selecteren zodat de verstrekking door Payroll 
wordt verwerkt.  
De payroll componenten die u moet gebruiken zijn altijd dezelfde en daarom worden deze automatisch 
ingevuld bij het selecteren van dit type verstrekking. 
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Mogelijkheid om de waarde te wijzingen 

Het is nu mogelijk om de waarde van de verstrekking te wijzigen. U kunt dit bewerken in 
Verstrekkingen > Verstrekkingen nadat u op het bewerkingspictogram hebt geklikt. 

 

Mogelijkheid om de leaseauto velden te wijzigen 

Als je eerst een verstrekking opent in de kijkmodus (Verstrekkingen > Onderhoud > Verstrekkingen) 
en vervolgens een nieuwe leaseauto of leasefiets toevoegt dan was het niet mogelijk om de leasevelden 
aan te passen. Dit is nu opgelost, zodat je de velden altijd kunt invullen in de bewerkingsmodus. 

 

Beperkingen toegevoegd bij melden verloren en geretourneerde 
artikelen 

In Verstrekkingen > Verstrekkingen kun je verloren artikelen of geretourneerde artikelen melden. 
Wanneer je dit doet moet je de datum invullen waarop het artikel is verloren of geretourneerd. Het was 
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mogelijk om een datum toe te voegen vóór de uitgegeven datum. Dat is vanaf nu niet meer mogelijk. 
De Datum uitgegeven is voor de inzichtelijkheid toegevoegd aan het scherm. 

 

Kenmerken in menu default opengeklapt 

De menustructuur Kenmerken wordt nu standaard opengeklapt. 

 

Ontbrekende pictogrammen toegevoegd 

Sommige pictogrammen ontbraken op een aantal van de Verstrekkingen pagina's. Deze pictogrammen 
zijn nu toegevoegd. 
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Algemene definities 

Aantal posities uitgebreid voor Externe functiecode en Familie 
functie 

De inhoud van de keuzelijsten kan worden bijgehouden via Applicatiebeheer > Algemene definities > 
Keuzelijsten 
Om het mogelijk te maken om alle Externe functiecodes en Familie functies uit het Youforce systeem op 
te slaan in Visma.Net, is het maximale aantal posities voor deze gegevens verhoogd naar 10. 
Bovendien kunnen de waarden nu zowel numeriek als alfanumeriek zijn. 

 

 

Opleidingen 

Cursus/opleiding voor toekomstige medewerker 

Voor de medewerker kunnen de cursussen en opleidingen worden bijgehouden via Opleidingen > 
Opleidingen. 
In het verleden was het altijd mogelijk om een werknemer in te schrijven voor een cursus of opleiding, 
ook al had het contract van de werknemer een ingangsdatum in de toekomst. 
Als gevolg van een wijziging in de vorige release was de knop Akkoord of Toepassen niet meer 
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beschikbaar voor dergelijke contracten. 
Deze functionaliteit is hersteld. 

Notificaties voor niet-aflopende opleidingen 

Ontbrekende notificaties voor medewerkeropleidingen worden automatisch aangemaakt wanneer het 
Notification-ID, zoals opgeslagen bij de medewerkeropleiding, een waarde heeft. 
Het bleek echter dat voor sommige opleidingen de waarde van dat veld ook nul kan zijn. Daardoor kon 
dit toch resulteren in een onnodige of zelfs ongewenste melding. 
Dit is gerepareerd. 

Notificatie niet goed bijgewerkt bij wijzigen opleiding medewerker 

Bij het wijzigen van de datum geldig tot van een bestaande opleiding van een werknemer bleek de 
notificatie record niet altijd dienovereenkomstig te worden bijgewerkt.  
Dit is gerepareerd 

Zoek opties ook in middenin het scherm 

Het zoekvak aan de linkerkant is nu tevens beschikbaar in het midden van het scherm. Het heeft ook 
dezelfde functionaliteit: toets enkele tekens in en maak daarna een keuze uit de keuzelijst om de 
gewenste functie te starten. 
Als je het menu aan de linkerkant wilt verbergen om meer ruimte te krijgen voor de 'Grote knoppen', dan 
kan dat via 'Mijn Instellingen'. Klik op het pictogram met de drie lijnen onder elkaar (ookwel het 
'Hamburger' pictogram genoemd), dan wordt dit getoond. 
In 'Mijn Talent' is het menu standaard verborgen. In 'Talent' wordt het standaard getoond. 
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Import 

Medewerkerrooster import 

Via het generieke import scherm (Applicatiebeheer > Importen > Import) en het scherm Importeren in 
Persoonsgegevens (Persoonsgegevens > Acties > Import) is er nu de mogelijkheid om de 
personeelsroosters te importeren met behulp van een XML-document.  
Importeren kan over meerdere bedrijven heen.  Deze import koppelt de roosterdefinitie niet aan de 
Medewerker. 
De monitoring van deze import kan worden bekeken via het scherm Importoverzicht in 
Persoonsgegevens > Overzichten > Importstatus en het verwerkingsoverzicht voor generieke import 
Applicatiebeheer > Importen > Overzicht importen. 

Export naar Analytics 

Loonkostenverdeling 

De gegevens m.b.t. de loonkostenverdeling die vastgelegd is bij de medewerkers is toegevoegd aan de 
gegevensexport naar Analytics (t.b.v. van rapportages). 
Ook de definities van de loonkostenverdeling wordt naar Analytics verzonden. 

Opmerking: we gaan dit gefaseerd beschikbaar stellen. 

Vervangingsfonds 

Informatie over de aansluiting en verzekering voor het Vervangingsfonds is toegevoegd aan de 
gegevensexport naar Analytics (t.b.v. van rapportages). 

E-Dossier Document zoeken 

Er kan gezocht worden op documentnaam, beschrijving en Maker/Gebruiker laatste wijziging op.  Met 
Uitgebreid zoeken kan ook een datumbereik en sorteervolgorde worden opgegeven. 

Als je een item in de vervolgkeuzelijst selecteert wordt het geopend om te lezen. Uitgebreid zoeken geeft 
de mogelijkheid tot bewerken als de documentautorisatie dit toestaat. 
Om performance redenen worden alleen de eerste 30 documenten weergegeven. In de uitgebreide 
zoekfunctie wordt onderaan de knop 'Volgende' getoond als er meer zijn. Door hierop te klikken worden 
telkens de volgende 30 documenten weergegeven. 
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De map waarin het document zich bevindt, wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst (slechts één 
niveau). Bij terugkeer zal de map waarin het document zich bevindt de geselecteerde map zijn. 

 

 

Uitgebreid zoeken: bij terugkeer uit het document wordt de map weergegeven waarin het document zich 
bevindt. 
U kunt zoeken op aanmaakdatum of Wijzigingsdatum en het resultaat oplopend of aflopend sorteren. 
Om performance redenen worden slechts 30 documenten tegelijk weergegeven. De knop onderaan de 
lijst geeft aan of er meer documenten zijn die aan de zoekcriteria voldoen. 

Opmerking:  onder meer vanwege performance redenen er is geen Terug knop.  Wil je terug, dan moet 
je opnieuw beginnen met zoeken. 
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E-Dossier Sjabloon voor alleen MS Word 

Er is een extra optie voor het sjabloon om aan te geven dat het resulterende document alleen gemaakt 
mag worden via een specifieke editor, hier MS Word.  

 

Als dit sjabloon wordt geselecteerd tijdens 'Genereer sjabloon' zal E-Dossier zich gedragen alsof 'Alleen 
MS Word' is geselecteerd in de algemene E-Dossier opties. Dit leidt ertoe dat de knoppen Maken en 
downloaden en Maken, downloaden en vergrendelen tegen wijzigen worden weergegeven tijdens 
het genereren van het document. Dit is vooralsnog alleen geimplementeeerd in de module E-Dossier en 
niet in de modules Workflow Plus & Ziekte. Dit zal in een volgende release worden doorgevoerd. 

 

E-Dossier Ongeldige e-mailadres 

Als het e-mailadres van de gebruiker ongeldig is om te gebruiken voor de mailserver en de optie 
'Gebruik ED-standaard' is uitgeschakeld, dan verdwijnt de e-mail optie uit het rechtermuisklikmenu in 
het overzicht. 
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Ook zal de e-mail optie verdwijnen uit de aflever-keuzeopties voor sjablonen met e-mailoptie. Er wordt 
dan een bericht weergegeven: Uw eMailadres is niet geschikt om documenten te eMailen. 

Algemene instellingen: 

 

Workflow Plus 

De optie "Dynamische, betrokken medewerker" is verwijderd uit de instellingen voor "Toegestaan om te 
starten". Bestaande workflowdefinities die deze optie gebruiken moeten worden gewijzigd. 

Tags 

Er is een nieuwe tag toegevoegd met de naam MANAGER_OFFICE_MOBILE / 
MANAGER_WERK_MOBIEL.  Hiermee wordt het mobiele werknummer van de manager geretourneerd.  

Mail Server Updates 

Er zijn een aantal updates toegevoegd om de beveiliging rond notificaties van Visma.net HRM NL te 
verbeteren en tevens om de migratie naar een nieuwe mailserver binnen het systeem te 
vergemakkelijken.  
Wanneer je nu het 'Van-adres' van een notificatie opgeeft, controleert het systeem of de e-mail een 
geldig domein bevat. Er is al gecommuniceerd over de mailserver migratie op community.visma.com 
"Migratie mailserver - Acties aangevraagd vóór 4 oktober". Een nieuw standaarddomein van 
"@hrmnl.visma.net" wordt nu gebruikt voor Visma.net HRM NL.  Als een klant zijn eigen domeinen in de 
e-mail wil blijven gebruiken, moet hij voldoen aan de vereiste acties genoemd in 
https://community.visma.com/t5/Kennisbank/Migratie-mailserver-4-oktober-2021-Instructies-voor-de-
uit-te/ta-p/406312. Als deze acties niet zijn voltooid worden de e-maildomeinen ingesteld op het 

http://visma.net/
http://community.visma.com/
http://hrmnl.visma.net/
http://visma.net/
https://community.visma.com/t5/Kennisbank/Migratie-mailserver-4-oktober-2021-Instructies-voor-de-uit-te/ta-p/406312
https://community.visma.com/t5/Kennisbank/Migratie-mailserver-4-oktober-2021-Instructies-voor-de-uit-te/ta-p/406312
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standaard Visma-domein "@hrmnl.visma.net", bijvoorbeeld Appraisals@hrmnl.visma.net, 
Education@hrmnl.visma.net, Sickness@hrmnl.visma.net, Expenses@hrmnl.visma.net, 
CompanyItems@hrmnl.visma.net enz. 

Dit is een voorbeeld van een pagina waar het "Van-adres" is gevalideerd: 

 

Verlofjaar instellen 

We hebben een optie geïntroduceerd in de verlofinstellingen om de beginmaand van het verlofjaar in te 
stellen. Het systeem neemt altijd de eerste dag van deze maand als startdatum van het verlofjaar. Het 
verlofjaar kan bijvoorbeeld lopen van 1 augustus tot de daaropvolgende 31 juli. 
Deze optie is alleen beschikbaar voor nieuwe bedrijven en bedrijven die verlofaanvragen hebben die 
minder dan 12 maanden oud zijn. Wanneer de start van het verlofjaar wordt gewijzigd, worden alle 
aanspraken opnieuw gegenereerd op basis van de nieuwe instelling. 
Het verlofjaar kan niet worden gewijzigd als: 

• Er zijn verlofaanvragen die de nieuw geselecteerde verlofjaargrenzen overspannen. 
• Er is een datum ingevoerd in het veld 'Stop saldoberekeningen vóór' 

Let op: het kan zijn dat u aan het einde van het eerste jaar een negatief saldo heeft. 

 

http://hrmnl.visma.net/
mailto:Appraisals@hrmnl.visma.net
mailto:Education@hrmnl.visma.net
mailto:Sickness@hrmnl.visma.net
mailto:Expenses@hrmnl.visma.net
mailto:CompanyItems@hrmnl.visma.net

	Mutatieformulieren in Acties
	Persoonsgegevens
	Positie
	Contracten
	Contract Salaris
	Nieuw Contract API
	Autorisatie
	Onderhoud Nieuw contract scherm
	Kopiëren werknemer gegevens
	Visma (Connect) Notificaties
	Toon de medewerker eenmaal in de organisatie boom
	Contactinformatie op medewerker niveau

	Diensttijd
	Diensttijd onderhoudsscherm
	Diensttijd - automatisch vullen van Bestuur en BRIN
	Table tags voor de Staat van Dienst
	Diensttijdjubileumrapport versus Sjabloon tags

	Workflow
	Openstaande Workflow Rapport

	Verstrekkingen
	Blokkeren bewerking van Verstrekkingen
	Automatisch vullen van de Payroll componenten voor de verstrekking
	Mogelijkheid om de waarde te wijzingen
	Mogelijkheid om de leaseauto velden te wijzigen
	Beperkingen toegevoegd bij melden verloren en geretourneerde artikelen
	Kenmerken in menu default opengeklapt
	Ontbrekende pictogrammen toegevoegd

	Algemene definities
	Aantal posities uitgebreid voor Externe functiecode en Familie functie

	Opleidingen
	Cursus/opleiding voor toekomstige medewerker
	Notificaties voor niet-aflopende opleidingen
	Notificatie niet goed bijgewerkt bij wijzigen opleiding medewerker

	Zoek opties ook in middenin het scherm
	Import
	Medewerkerrooster import

	Export naar Analytics
	Loonkostenverdeling
	Vervangingsfonds

	E-Dossier Document zoeken
	E-Dossier Sjabloon voor alleen MS Word
	E-Dossier Ongeldige e-mailadres
	Workflow Plus
	Tags
	Mail Server Updates
	Verlofjaar instellen

