
Key Samenvatting Type 

aanpassing

Omschrijving

SAM-952 SAM Zorgmonitor: Regressietest inrichten m.b.t. tot 

inrichting zorgmonitor. 

New Feature Test gebouwd voor instellingen van BI Zorgmonitor om te controleren of deze bij alle 

klanten actueel zijn.

SAM-951 SAM JeugdZorg: NJI-rapportage New Feature Diverse rapportages samengesteld voor gemeenteportaal. 

SAM-942 SAM JeugdZorg: Versturen van rapportage aan 

gemeenten. 

New Feature Wanneer de rapportages voor het gemeenteportaal zijn geactualiseerd, ontvangen 

contactpersonen van betrokken gemeenten een e-mail om ze hierop te wijzen.

SAM-941 SAM JeugdZorg: Communicatieset gemeente bij 

rapportage. 

New Feature In de e-mail aan contactpersonen bij gemeenten wordt uitleg gegeven over het 

gemeenteportaal en wat men hiermee kan.

SAM-1035 Data in oude back-ups niet encrypted. Bug Nieuwe encryptievelden nu ook op (oude) back-ups toegepast. 

SAM-1034 Zorgeffect Middelenmatrix: de locatie Glas wordt 

getoond, is echter onbekend. 

Improvement Referentietabel voor gemeenten wordt nu ook gebruikt voor BI Zorgmonitor.

SAM-1033 Aanmaken SBG-bestand: Tonen van inhoud na 

aanmaken. 

Bug Voortaan wordt de XML van het SBG-bestand altijd weergegeven na het aanmaken.

SAM-1026 SAM Zorgeffect: Middelenmatrix Task Fout in berekening effect bij Middelenmatrix opgelost.

SAM-1019 Restore van back-up gaat mis bij oude back-ups. Bug Bij een restore van een oude back-up wordt voortaan een aantal velden encrypted in 

de database opgenomen.

SAM-1014 In de werklijsten kun je bij type rapport 'Voor-

Overig' of 'Na-Afgesloten-Overig' zien staan. 

Task In de werklijsten is terminologie van het type rapport gewijzigd; overal waar als 

toevoeging '-Overig' stond, is dit verwijderd, zodat duidelijk is dat het om alle 

trajecten gaat.
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SAM-1009 Bij wijzigen van e-mailadres krijg je harde fout 500 Bug Wanneer er meerdere zorgaanbieders in dezelfde database staan, wordt voortaan 

gecontroleerd of een e-mailadres van een nieuwe gebruiker al bestaat.

SAM-1003 Passwordherstel houdt geen rekening met 

geblokkeerd account. 

Bug Passwordherstel houdt voortaan rekening met geblokkeerde accounts. 

SAM-998 Rapportage Controle waarden geeft standaard alle 

meldingen in de database. 

Improvement Op rapportages Controle waarden en Controle consistentie standaard alleen de 

gegevens van de laatste drie maanden weergeven.

SAM-993 Na aanpassing van autorisatie worden de filters in 

de BI-rapportages niet ververst.

Task Cache van filters en rapportagegegevens voor BI Zorgmonitor wordt nu 

opgeschoond wanneer autorisatiewijzigingen zijn doorgevoerd.

SAM-975 Ongeldig meetinstrument niet/moeilijk te 

corrigeren. 

Improvement Wanneer een ongeldige meetinstrumentcode is gebruikt, is dit normaliter te 

corrigeren door de meting opnieuw aan te leveren. Wanneer echter door SAM de 

meetinstrumentcode achter het metingnummer wordt geplakt in de sleutel, wordt zo'n 

correctie gezien als een nieuwe meting. Dit is opgelost door eerst te bekijken of het 

metingnummer (zonder meetinstrumentcode) al in SAM voorkomt.

SAM-970 Opschonen van oude back-ups van klanten. New Feature Om serverruimte te besparen, worden back-ups na twee jaar opgeschoond, tenzij de 

klant heeft aangeven dat men ze langer wil bewaren.

SAM-955 Vraag van Trajectum: Filterregel toegepast. Bug Metingen met status Missed werden altijd gefilterd op te oude meetdatum, omdat de 

meetdatum nog niet was ingevuld op het moment van filteren. 
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