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2 Inleiding
Dit document beschrijft de nieuwe release van de MULTIsignaal Verwijsindex en Sluitend
Samenwerken 0-100, versie 3.14.
Vanaf versie 2.9 zijn MULTIsignaal en Sluitend Samenwerken gelijk getrokken qua broncode1. Als
gevolg daarvan worden per heden gezamenlijke release notes gedistribueerd.

Contact
MULTIsignaal
De technisch- en functioneel beheerders van MULTIsignaal zijn bereikbaar via het telefoonnummer
0187-641747 of per e-mail via helpdesk@multisignaal.nl. Ook is het mogelijk om zelf direct via het
service portaal een ticket aan te maken. Het service portaal kunt u hier vinden:
http://servicedesk.multisignaal.nl. Via het portaal heeft u inzicht in al uw ingediende tickets en kunt
altijd de actuele status inzien. Ook zijn hier release notes, antwoorden op veel gestelde vragen,
onderhoudsaankondigingen en handige documenten te vinden.
Sluitend Samenwerken 0-100
De functioneel beheerders van Sluitend Samenwerken 0-100 zijn bereikbaar via het
telefoonnummer 06-23232688 of per e-mail via infosluis@rotterdam.nl.

Versiebeheer
Versie

Datum

Beschrijving

Auteur

1.0

22-7-2019

Initiële versie

Marcel Zwager en Robin Meertens

2.0

29-7-2019

Gewijzigde versie

Marcel Zwager

1

Om enig misverstand te voorkomen: MULTIsignaal en Sluitend Samenwerken 0-100 zijn nog steeds
gescheiden applicaties.
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3 Nieuwe functionaliteiten en verbeteringen
MUL-2367: Openen van E-learning MULTIsignaal via links
In de module ‘Links’ kan de E-learning van MULTIsignaal geopend worden. Met deze E-learning leer
je hoe je jezelf zichtbaar kunt maken voor andere professionals, en hoe je samen met hen én het
gezin de hulp kunt organiseren en afstemmen binnen de juridische kaders. Vinden, verbinden en
samenwerken staan centraal in deze e-learning module.
Bij het openen van de module moet gebruik gemaakt worden van een wachtwoord. Deze staat
aangegeven in de module ‘Links’ en kan direct gekopieerd worden.
MDT functies verwijderen
In release 3.13 is alle MDT data verwijderd. In deze release zullen alle MDT functies verwijderd
worden (regionale instellingen, MDT-module, etc.), waardoor de MDT functies inclusief alle data in
zijn geheel verwijderd is.
In deze release worden ook diverse aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd naar aanleiding
van een periodieke beveiligingstest die is onlangs is uitgevoerd. Over de inhoud van deze test
kunnen we geen mededelingen doen in de release notes.
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4 Ticket overzicht
In dit hoofdstuk staat een overzicht van de opgeloste bugs inclusief de eventueel bijbehorende
(klant) tickets die worden meegenomen en opgelost in deze release.

4.1 Overzicht van opgeloste bugs en bijbehorende tickets
Ticketnr.
MUL-1632
29983
MUL-2180
32275
32487
MUL-1915
37653
MUL-1952
40598
MUL-1981
41959
MUL-1995
47694
100033
MUL-2120
53701
MUL-2011
80680
MUL-2354
86665
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Titels van opgeloste bugs en de bijbehorende tickets
Styling tutorial in Sluis klopt niet overal
Waarom is tutorial SluiS niet goed leesbaar?
WSv4 matchende signalen bevatten incorrect matchend LVWI-signaal
Waarom ontvangen wij een 150 interne server fout bij wijzigen signaal?
Waarom ontbreekt actief signaal RvdK in bericht?
Sorteren van medewerkers in medewerker overzicht op
gebruikersnaam werkt niet
Waarom werkt het alfabetisch sorteren van medewerkers niet goed?
Niet mogelijk om rechtenrol te deselecteren bij uitgebreid zoeken na
verversen pagina
Waarom kan ik niet kiezen voor ‘Kies er een’ bij dropdown menu voor
autorisatierol
Organisatie lijkt bovenregionaal voor medewerker met meerdere
locaties
Mutaties Rollebol Kindercentra
Onverwachte fout bij bewerken afstemming rappel
Aanpassen rappels in de Verwijsindex Midden Nederland regio’s
Uitschakelen rappelberichten
Opvragen signaal met WSv4 wanneer gebruiker meerdere ‘accessors’
heeft gaat fout
Waarom verschijnt interne server fout na ophalen van signaal?
Uitgelogd bij Beheer – Logging - Medewerker
Uitgelogd bij het klikken op tabblad Medewerker binnen Beheer Logging
Onverwachte fout bij het instellen van de afstemming
Waarom word ik uitgelogd bij het invullen van openstaande
afstemming?
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