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2 Inleiding
Dit document beschrijft de hotfix van de MULTIsignaal Verwijsindex en Sluitend Samenwerken 0100, versie 3.14a.
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

8-8-2019

Initiële 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 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.

3.1 Overzicht van opgeloste bugs en bijbehorende tickets
Ticketnr.
MUL-2538
103536
103538
103540
103547
103550
103554
103560
103586
MUL-2539
103542
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Titels van opgeloste bugs en de bijbehorende tickets
React componenten werken niet goed in Internet Explorer 11
Waarom zie ik na inloggen alleen het woord “clientoverzicht” in beeld
Na inloggen MULTIsignaal alleen tabblad ‘Clientoverzicht’ zichtbaar
Waarom verschijnt alleen ‘Clientoverzicht’ in beeld na inloggen
Problemen met gebruik MULTIsignaal via IE11
Problemen met gebruik MULTIsignaal via IE11
Na inloggen verschijnt een leeg scherm met alleen het woord
‘Clientoverzicht’
Problemen met gebruik MULTIsignaal via IE11
Problemen bij gebruik MULTIsignaal via Internet Explorer
Uitgelogd na openen rechtenrol als beheerder
Automatisch uitgelogd na openen rechtenrol
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