SAM Zorgmonitor

Release notes 4.7
Key
Samenvatting
SAM-1102 BI-omgeving: grafieken vanuit Jasper op
productie-omgeving aanzienlijk trager dan
test/pat-omgeving.

Type aanpassing
Omschrijving
Improvement
De performance van de SAM Zorgmonitor is verbeterd door een
technische herstructurering bij het ophalen van filters en grafieken.

SAM-1109 Mansa-inrichting voor output aanpassen:
waardering score

Bug

SAM-892

Case - sensitive Postgress: Klant heeft dubbele Improvement
trajecttypes (gbggz / GBGGZ)

SAM-1054 Totaalpagina binnen SAM Zorgeffect:
Uitbreiden met informatie over meerdere
meetinstrumenten per meetdomein
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Improvement

Voor Mansa*-, Kidscr*- en FARE-meetinstrumenten wordt de ruwe
score andersom gebruikt ter bepaling van het effect van het traject.

Om te voorkomen dat dubbele coderingen van trajecttypes ontstaan
door ongelijk hoofd/kleine letter-gebruik wordt het trajecttype altijd
naar hoofdletters omgezet.
Wanneer een meetdomein met meerdere meetinstrumenten wordt
gemeten, wordt voor zorgeffect altijd alleen de meting met het
voorkeurs-meetinstrument gebruikt. Het voorkeursmeetinstrument is
in de configuratie van meetinstrumenten per meetdomein aan te
geven.

SAM-1085 Zorgeffect Standaard: Outcome grafiek
gebaseerd op de ruwe scores

New Feature

Naast de standaard grafieken voor zorgeffect met uitkomsten
gebaseerd op de T-score, is nu ook een versie van deze grafieken
beschikbaar met uitkomsten op basis van de ruwe (totaal) score van de
metingen.

SAM-1110 SAM Jeugdzorg wordt SAM Jeugdhulp

Improvement

In plaats van de term 'Jeugdzorg' wordt nu in SAM de term 'Jeugdhulp'
gehanteerd.

SAM-1065 Standaardisatie filters per categorie
rapportage.

Improvement

Het gebruik van filters bij grafieken is zoveel mogelijk
gestandaardiseerd per categorie rapportage (SAM Respons, SAM
Zorgeffect, etc)

IB-194

Externe Audit: SERVER: 3.3 Serverconfiguratie: Bug Security
3.3.1 Gebruikersrechten

SAM is overgezet naar een volledig nieuwe server-omgeving. Naar
aanleiding van een onafhankelijk kwetsbaarhedenonderzoek zijn de
rechten van Operating System gebruikers hier zoveel mogelijk zijn
beperkt, om een betere bescherming te hebben bij eventuele hackaanvallen.

IB-195

Externe Audit: SERVER: 3.3.2 Bestandsrechten

Bug Security

SAM is overgezet naar een volledig nieuwe server-omgeving. Naar
aanleiding van een onafhankelijk kwetsbaarhedenonderzoek zijn hier
de rechten op bestanden beperkt, om een betere bescherming te
hebben bij eventuele hack-aanvallen.

Improvement

Het is nu mogelijk om op een ander gegeven te rubriceren dan profiel,
omdat voor de grafieken voor Jeugdhulp dit profiel soms ontbreekt.

SAM-1130 SAM Jeugdhulp: nieuwe versie, waarbij
Groepen niet alleen in 'profielen' zijn in te
delen, maar in verschillende
'productcategorieën'.
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SAM-1121 Nieuw filter: inkoopregio gemeenten voor
SAM Jeugdhulp.

New Feature

Gemeenten werken voor jeugdhulp en andere onderwerpen vaak
samen in regio's. Daarom is een filter toegevoegd, waarmee de cijfers
op regio zijn te bekijken.

SAM-830

New Feature

De grafieken in SAM Zorgeffect hadden betrekking op details. Nu is
ook een dashboard toegevoegd, waarop de belangrijkste KPI's in een
overzicht worden weergegeven.

SAM-1104 Bij de totaalscore cliënttevredenheid werd
een cijfer van 999.00 getoond.

Bug

De totaalscore voor cliënttevredenheid werd soms als 999,00 vanuit de
bronsystemen doorgegeven. Dit is geen bruikbare score. Daarom
wordt voortaan voor het rapportcijfer een subschaal geraadpleegd,
met de omschrijving 'Rapportcijfer'. Via de configuratie van subschalen
kan worden ingesteld welke vraag of vragen in deze subschaal worden
meegerekend.

SAM-1114 SAM Aanlevermodule: Controle Waarden:
datum widget wordt onder het volgende veld
getoond.

Bug

Het window voor het kiezen van de einddatum in de selectie voor
Controle Waarden rapportages verdwijnt niet langer onder de overige
informatie.

SAM-1119 SAM Zorgeffect: Bij geneste pagina actieve
navigatie-tab tonen.

Improvement

Bij pagina's voor Zorgeffect was niet altijd duidelijk welke
(onderliggende) pagina getoond werd. Nu wordt dat door een
highlight in het menu weergegeven.

SAM-1113 SMS-code meteen invoeren in invoerveld.

Improvement

Bij het inloggen vanaf een ander dan het eigen IP-adres moet een extra
SMS-code worden ingevoerd. De cursor springt nu direct naar dit veld
wanneer de SMS-code is verstuurd.

SAM Zorgeffect: Dashboard met KPI-overzicht
toegevoegd.
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SAM-1099 SAM Jeugdhulp: Aanpassen uitvoer CBSrapportage aan nieuwe layout 2018.

New Feature

CBS vraagt voor 2018 extra gegevens in de rapportage.
Dit betreft outcome-scores voor Cliënttevredenheid en Zonder hulp
verder.
Deze velden zijn toegevoegd aan het rapport.

SAM-1059 BI-omgeving: inventariseren selecties en
beperkingen op queries Jasper.

Task

De selecties voor grafieken zijn gestandaardiseerd om zoveel mogelijk
consistentie te krijgen tussen de cijfers in verschillende grafieken
binnen dezelfde pagina of categorie.

SAM-1060 SAM Jeugdhulp: Gemeentelijke herindelingen
per 1-1-2018.

Task

Gemeentelijke herindelingen zijn verwerkt in de basisset van gegevens
voor postcodegebieden en gemeenten.
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