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2 Inleiding
Dit document beschrijft de nieuwe release van de MULTIsignaal Verwijsindex en Sluitend
Samenwerken 0-100, versie 4.3.
Vanaf versie 4.0 is de broncode van de MULTIsignaal Verwijsindex en Sluitend Samenwerken 0-100
niet meer gelijk. Sluitend Samenwerken 0-100 is vanaf deze versie alleen voor de regio Rotterdam
nog een aparte applicatie. De regio’s in Gelderland zijn al gemigreerd naar MULTIsignaal. Op
termijn zal die regio ook naar MULTIsignaal worden gemigreerd.

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 gegevens van de functioneel beheerders van Sluitend Samenwerken 0-100 zijn te vinden op de
inlogpagina.

Versiebeheer
Versie

Datum

Beschrijving

Auteur

1.0

24-06-2021

Initiële versie

Robin Meertens en Luuk Douw
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3 Nieuwe functionaliteiten en verbeteringen
MUL-4029 & MUL-4030: Verbeteringen omtrent pagina’s Identificeren client & Nieuw signaal
afgeven
Wie raakt het?
-

Alle gebruikers van webapplicatie die een signaal afgeven

Inhoud
Om de gebruikerservaring zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er (vooral) technische en (enkele)
design verbeteringen aangebracht op de pagina’s Identificeren client & Nieuw signaal afgeven van
de webapplicatie waardoor deze pagina’s sneller/soepeler geladen/uitgevoerd worden.

MUL-4186: Nieuwe E-learning cursus
Wie raakt het?
-

Alle gebruikers van webapplicatie met toegang tot E-learning pagina

Inhoud
Op de E-learning pagina is een nieuwe cursus toegevoegd.

MUL-4146: Pagina met instellingen regio versimpeld
Wie raakt het?
-

Applicatiebeheerders en functioneel beheerders regio’s

Inhoud
Op de pagina waar instellingen kunnen worden geconfigureerd, zijn een aantal instellingen niet
meer instelbaar per regio, maar gelden generiek voor de gehele applicatie. Het gaat hierbij om de
volgende zaken:
-

Inactieve signalen verbergen: standaard zijn nu voor iedereen zowel actieve als inactieve
signalen zichtbaar. Uiteraard kunnen gebruikers alleen signalen inzien die zij mogen inzien
volgens hun rol.
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-

Termen Consultatie/Opschaling/Terugbelverzoek
Toon servicelink: op de pagina met links staat nu standaard ook de link naar het
serviceportaal van MULTIsignaal waar gebruikers hun vragen kunnen stellen aan de
servicedesk van MULTIsignaal.

MUL-4094 & MUL-4110: Mogelijk om op type Webservice te zoeken op pagina instantieoverzicht
Wie raakt het?
-

Alle gebruikers van webapplicatie met toegang tot instantieoverzicht

Inhoud
Op de pagina instantieoverzicht is het mogelijk om te zoeken op het type Webservice bij Uitgebreid
zoeken:

Daarnaast kun je in de tabel ook de kolom Webservice toevoegen via de lijst Kies kolommen:
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Vervolgens is de kolom zichtbaar in de tabel, waardoor je in één oogopslag kunt zien welk type
webservice een instantie gebruikt:

MUL-4059: PowerBI rapport voortaan zichtbaar in webapplicatie van MULTIsignaal
Wie raakt het?
-

Regiobeheerders

Inhoud
Via de pagina Management info > PowerBI rapport kunnen regiobeheerders het PowerBI rapport
inzien in MULTIsignaal zelf. Vanaf deze release zal dit de manier zijn om PowerBI rapport in te zien,
dus de link naar het PowerBI rapport komt vanaf deze release te vervallen.
Het rapport in onderstaande afbeelding is een testrapport die zichtbaar is op onze testomgeving.

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.
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4.1 Overzicht van opgeloste bugs en bijbehorende tickets
Ticketnr

Titels van opgeloste bugs en de bijbehorende tickets

MUL-4078

Applicatie toont geen suggesties van bestaande gebruikers bij aanmaken nieuw
account als initialen niet overeenkomen
Wat zijn de criteria voor het laten verschijnen van suggesties van reeds bestaande
accounts?

247127
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