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2 Inleiding
Dit document beschrijft de nieuwe release van de MULTIsignaal Verwijsindex en Sluitend
Samenwerken 0-100, versie 3.17.
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

11-10-2019

Initiële versie

Roberto Bosco en Marcel Zwager

1

Om enig misverstand te voorkomen: MULTIsignaal en Sluitend Samenwerken 0-100 zijn nog steeds
gescheiden applicaties.

Pagina 3 van 5

3 Nieuwe functionaliteiten en verbeteringen
MUL-2128: Vernieuwd opschoonproces mailcommunicatie met Landelijke Verwijsindex
MULTIsignaal ontvangt systeemnotificaties van de Landelijke Verwijsindex in de vorm van e-mails.
Om dit proces toekomstbestendig te maken, zijn een aantal maatregelen genomen voor wat betreft
de wijze waarop de mailbox wordt opgeschoond, gearchiveerd en audit logging wordt gecreëerd.
MUL-2615: Correctieve maatregelen m.b.t. verschillen MULTIsignaal en Landelijke Verwijsindex
In de release notes van 3.16 hebben we gemeld dat er een uitputtende analyse (MUL-2559) is
gemaakt van de verschillen in gegevens tussen MULTIsignaal en de Landelijke Verwijsindex (LVIR).
Zoals toen ook aangekondigd zullen we in deze release, na hernieuwde controle, de gegevens
synchroniseren. De gegevens van MULTIsignaal zullen daarbij als leidend gelden.
Voorbeelden van te nemen correctieve acties zijn:
-

Signalen die inactief zijn in MULTIsignaal, maar nog actief in de LVIR
Signalen die niet up-to-date zijn bij de LVIR, bijv. onjuiste contactgegevens professionals
MULTIsignaal
Signalen die niet gevonden zijn bij de LVIR
Etc.

Deze analyse en correcties zijn mede mogelijk gemaakt door de medewerking van het CIBG, die
uitvoering geeft aan de Landelijke Verwijsindex.
MUL-2471: Herbouw menu linkerzijde
Eveneens aangekondigd in de release notes van 3.16 is het opfrissen en verbeteren van het menu
aan de linkerzijde van de webapplicatie. De styling is gemoderniseerd. Daarnaast gaan we op een
slimmere manier om met menu-items en submenu-items, waardoor er uiteindelijk meer ruimte
gecreëerd gaat worden op de pagina zelf voor de content. Voor deze verbeteringen is het menu
geheel herschreven.
Volledige set van wijzigingen: MUL-2473, MUL-2475, MUL-2485, MUL-2490, MUL-2489, MUL-2491,
MUL-2492, MUL-2493, MUL-2494, MUL-2495, MUL-2500, MUL-2470, MUL-2497, MUL-2498, MUL2499, MUL-2501, MUL-2502, MUL-2503, MUL-2629, MUL-2630, MUL-2662, MUL-2688, MUL-2695,
MUL-2716, MUL-2773
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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
Ticketnummer

Titels van opgeloste bugs en de bijbehorende tickets

MUL-2555

Bijna identieke signalen vanuit de LVWI die gezinsmatches
creëren zorgen ervoor dat sommige clientkaarten niet geopend
kunnen worden
Link naar cliëntkaart leidt naar clientoverzicht
Waarom word ik uitgelogd bij het openen van deze clientkaart?
Waarom wordt gebruiker uitgelogd na klikken op client?
Waarom word ik uitgelogd wanneer ik deze afstemming probeer in
te vullen?
Problemen bij het openen van clientkaarten met gezinsmatches
waarbij signalen zijn betrokken die vernieuwd zijn
Waarom ontstaat er onverwacht een fout bij het opzoeken van
deze client?
Export van zoekresultaten bij snel zoeken van medewerkers klopt
niet
Waarom zijn gegevens van andere instantie zichtbaar na
exporteren medewerker gegevens?

101944
107722
113103
121997
MUL-2563
104824
MUL-2653
110906
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