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2 Inleiding
Dit document beschrijft de nieuwe release van de MULTIsignaal Verwijsindex en Sluitend
Samenwerken 0-100, versie 3.23.
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

31-03-2020

Initiële versie

Robin Meertens en 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-2511 & MUL-2568: Niet mogelijk om meer dan 1 locatie in te stellen voor
Standaardaansluiting R-VIR koppeling instanties
Wie raakt het?
-

Applicatiebeheerders
Functioneel beheerders

Inhoud
Bij instanties die gebruikmaken van de Standaardaansluiting R-VIR koppeling is het niet mogelijk
om meer dan 1 locatie in te stellen, omdat de specificaties van de koppeling dit niet toestaan.
Indien dus in MULTIsignaal bij een instantie als webservice Standaardaansluiting R-VIR is gekozen,
dan is er geen mogelijkheid meer om locaties toe te voegen. Dit geldt zowel voor het handmatig
toevoegen van locaties als het importeren van locaties via import formulier. Deze wijziging heeft
overigens geen effect op de koppeling.
MUL-2512: Niet mogelijk om Standaardaansluiting R-VIR koppeling in te stellen voor instanties
met meer dan 1 locatie
Wie raakt het?
-

Applicatiebeheerders
Functioneel beheerders

Inhoud
Indien een instantie meer dan 1 locatie bevat in een regio, dan is het niet mogelijk om bij een
instantie de Standaardaansluiting R-VIR koppeling in te stellen. Je kunt dit als beheerder ook te
weten komen middels de ‘i’ achter de dropdown Webservice. Deze wijziging heeft overigens geen
effect op de koppeling.
Voorbeeld

MUL-3044: Niet mogelijk om wijzigingen door te voeren voor Standaardaansluiting R-VIR
koppeling gebruikers via import formulier
Wie raakt het?
-

Applicatiebeheerders
Functioneel beheerders
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Inhoud
Via het import formulier is het niet meer mogelijk om wijzigingen door te voeren voor
Standaardaansluiting R-VIR koppeling gebruikers. Deze wijziging heeft overigens geen effect op de
koppeling.
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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

Titels van opgeloste bugs en de bijbehorende tickets

MUL-3279
127612
MUL-2902
144351
MUL-3274

Rappel toch verzonden naar uitgezonderde instantie
Waarom hebben wij dit rappelbericht ontvangen?
Onverwachte fout bij aanpassen Regielijst
Onbekende fout bij aanpassen regietabel
Samenvoegveld [GEZINSMATCH.MATCHENDE_SIGNALEN_VOORNAAM] toont
voornaam niet
Voornaam cliënt wordt niet weergegeven in samenvoegveld
[GEZINSMATCH.MATCHENDE_SIGNALEN_VOORNAAM]
Clientnaam in clientoverzicht wordt ‘italic’ bij zoeken op inactief signaal nummer
Filter ‘Signaal status’ moet uitgevinkt zijn om te kunnen zoeken op inactieve
signalen
Filter ‘Signaal status’ moet uitgevinkt zijn om te kunnen zoeken op inactieve
signalen
Filter ‘Signaal status’ moet uitgevinkt zijn om te kunnen zoeken op inactieve
signalen
Matches niet altijd goed afgesloten na deactiveren signaal
Waarom ontvang ik mail over openstaande afstemming terwijl alles is
afgestemd?
Waarom heeft deze medewerker een herinnering over openstaande
afstemmingen ontvangen?
Waarom ontvang ik bericht omtrent openstaande afstemming terwijl er geen
openstaande afstemmingen meer zijn?
Vraag over e-mails en filters over openstaande afstemming
Onterecht een e-mail over openstaande afstemmingen ontvangen
RetryMissedLvirMessagesJob werkt niet goed
Waarom ontvangen wij een foutcode 150 bij wijzigen bestaand signaal?
Verificatie e-mail naar oude e-mailadres verzonden
Wijziging account e-mailadres e-mails worden naar het oude mailadres
verstuurd i.p.v. naar het nieuwe
Fout bij het verwijderen van instanties
Mutaties locaties en accounts – Clusius College
Foutmelding bij verwijderen instantie
Verwijderen instantie en accounts – Psychologenpraktijk Nuth
Verwijderen instantie en accounts – Stichting Timon
WSv4 request ‘Medewerker toevoegen’ geeft interne server fout
Interne server error bij uitvoeren WSv4 request ‘medewerker toevoegen’
Foutmelding bij aanmaken van account via WSv4
Interne server fout bij aanmaken account via WSv4
Interne server fout bij aanmaken account via WSv4
E-mail verificatie scherm niet getoond bij gebruiker
Waarom is het account van deze gebruiker niet geverifieerd terwijl ze wel heeft
ingelogd?
Rappel niet ontvangen door instantie beheerder
Controleren waarom er geen rappels zijn verstuurd in een bepaalde periode

147702
MUL-2938
149301
MUL-2939
149301
MUL-2969
153836
156456
176861
177787
178735
MUL-3010
160442
MUL-3096
171126
MUL-3138
175234
186063
186271
186274
MUL-3131
175448
180126
185694
187583
MUL-3149
175656
MUL-3153
176173
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JA

181477
MUL-3166
176410
MUL-3181
177778
MUL-3205
178465
MUL-3227
181886
MUL-3248
186588
MUL-3262
189402
MUL-3275
189980
191367
MUL-3281
191335
MUL-2192
79410
MUL-2208
81133
MUL-2238
82445
83847
MUL-2344
91176
91178
MUL-2966
MUL-2418
MUL-2886

Waarom ontvangt deze gebruiker geen rappelberichten meer?
Fout in autorisatie onder niveau ‘Regio’ bij zoeken naar medewerkers en
instanties
Waarom kun je met deze rechtenrol niet per instantie de medewerkers
opzoeken?
Uitgesloten instanties soms genegeerd bij verzenden rappels
Uitschakelen bericht omtrent openstaande afstemming
In de clientlogging is soms oude informatie zichtbaar
Waarom kan ik in de cliëntlogging info zien over signalen die al 10 jaar geleden
zijn afgegeven?
Rapport geeft onterecht aan dat er een Hoofdregisseur is
Waarom wordt in de rapportage onterecht aangegeven dat er een
hoofdregisseur is?
Knop ‘Koppelen aan nog een regio’ onterecht zichtbaar
Waarom is de knop ‘Koppelen aan nog een regio’ ineens zichtbaar?
Autorisatie error bij overdragen via WSv4
Niet mogelijk om via WSv4 signalen over te dragen naar medewerker met lagere
autorisatie bij ‘signaal beheren’
Instantie instellingen soms niet zichtbaar
Waarom wordt het menu instantieinstellingen niet volledig geladen?
Bij openen instantie wordt in sommige gevallen alleen de locatie weergegeven
Interne server fout bij verwijderen medewerker via WSv4
M2004-1755 – Interne server fout bij verwijderen medewerker via WSv4
Medewerker logging niet zichtbaar na verwijderen van instantie
Waarom is medewerker logging verdwenen nadat het account aan andere
instantie is gekoppeld?
Gezinsmatch kon niet goed worden afgehandeld
Waarom is er 2 jaar na ontstaan gezinsmatch met haar zelf een rappel
verstuurd?
Match met intern LVIR-signaal kon niet goed worden afgehandeld
Hoe kan afstemming nog open staan terwijl er reeds is afgestemd
Waarom blijft afstemming op ‘Niet afgerond’ terwijl de afstemming al is
ingevuld?
Onverwachte fouten bij inlezen signaalbestand
Waarom staan er onverwachte fouten in resultaatmail na inlezen
signaalbestand?
Waarom is deze match niet zichtbaar in de clientkaart?
MULTIsignaal logo zichtbaar in menu i.p.v. SluiS logo
Uitgelogd na opzoeken overleden cliënt
Dropdown-menu VIR-status blijft laden
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