
Versie Nummer Soort Samenvatting Omschrijving
SAM V4.7.1 SAM-1054 Improvement Zorgeffect Grafieken tonen Ruwe score informatie Naast grafieken op basis van T-score zijn nu ook grafieken op basis van ruwe score 

beschikbaar
SAM V4.7.1 SAM-1134 New Feature Klantvraag: Regel toevoegen om Trajecttype te bepalen adhv 

productcategorie
Deze nieuwe regel bepaalt vanuit de productcodes-jeugd tabel welk trajecttype voor 
een jeugdhulp-traject gehanteerd moet worden

SAM V4.7.1 SAM-1148 Bug Filter Diagnose bij Respons werkt niet Het filter op diagnose werkte niet bij Respons door gebruik van een andere ingang op 
de diagnosecode-tabel dan verwacht

SAM V4.7.1 SAM-1152 Task Effect Specifiek
SAM V4.7.1 SAM-1155 Task Effect Locatie Diverse problemen opgelost in grafieken met betrekking tot effect per behandelaar

SAM V4.7.1 SAM-1156 Task Jeugdhulp Diverse problemen opgelost in grafieken met betrekking tot jeugdhulp
SAM V4.7.1 SAM-1157 Improvement Ic-parameters m.b.t. BI Zorgmonitor stroomlijnen Autorisatie van aangekochte modules en functies op basis van centrale parameters 

gestroomlijnd
SAM V4.7.1 SAM-1162 Improvement Performance van link_effect en link_epdrom valt tegen Performance van Koppelen en bepalen Effect verbeterd
SAM V4.7.1 SAM-1183 Improvement SAM timestamp actualiseren pas aanpassen bij succesvolle actualisatie Wanneer actualiseren niet goed werd afgerond, werd toch de status bijgewerkt naar 

de nieuwe datum; voortaan gebeurt dat alleen wanneer actualiseren geen fouten 
heeft gegeven

SAM V4.7.1 SAM-1193 Improvement Effect Meetinstrument CQI: Rapportcijfer wordt getoond met verkeerde 
X-as

Rapportcijfer bij CQI loopt van 1 tot 10, niet van 0 tot 10

SAM V4.7.1 SAM-1205 Improvement SAM Zorgeffect: het rapportcijfer is nogal vreemd bij de CQI Rapportcijfer wordt bepaald op basis van de subschaal 'Totaal', wanneer bij het 
meetinstrument is aangegeven, dat het een 999-meetinstrument is

SAM V4.7.1 SAM-1207 Bug SBG tekst bij CBS aanlevering In de tekst van de functies voor CBS-aanlevering stond enkele keren dat het om de SBG-
aanlevering ging

SAM V4.7.1 SAM-1224 Bug BI Configuratiepagina's Dashboard: Parameters niet te wijzigen De parameters voor de Dashboard-grafieken waren niet goed gedefinieerd, waardoor 
ze niet wijzigbaar waren

SAM V4.7.1 SAM-868 New Feature PDF toevoegen bij BI-grafieken Het is nu mogelijk om een PDF te maken van een Respons, Effect of Jeugdzorg-pagina, 
zodat afdrukken of verspreiden van deze grafieken makkelijker wordt

SAM V4.7.2 SAM-1149 Improvement Bij inloggen wijzen gebruikers op vertrouwelijkheid van persoonlijke 
gezondheidsinformatie.

De inlogprocedure is gewijzigd, om de gebruiker een boodschap te tonen met 
betrekking tot de vertrouwelijkheid van de geraadpleegde gegevens. Tevens is op alle 
rapporten, CSV's en Excels de tekst 'VERTROUWELIJK' opgenomen

SAM V4.7.2 SAM-1153 Task Effect Meetinstrument Diverse problemen opgelost in grafieken met betrekking tot effect per meetinstrument

SAM V4.7.2 SAM-1206 Bug Uitval rapportage in SAM Jeugdhulp staat te veel naar rechts Uitlijning gewijzigd van Jeugdhulp-grafieken
SAM V4.7.2 SAM-1210 New Feature Dynamisch maken van BI Effect / OQ45 grafiek Generieke grafiek voor presentatie effect per meetinstrument verbeterd



SAM V4.7.2 SAM-1211 Task Data conversie regel: van item/subschaal meting maken Deze nieuwe regel maakt vanuit een gedefinieerde subschaal een nieuwe meting. Ook 
worden de aan de subschaal gerelateerde items toegevoegd.

SAM V4.7.2 SAM-1219 New Feature Dynamisch maken voor T-score bij BI Effect / OQ45 grafiek Generieke grafiek voor presentatie effect per meetinstrument op basis van T-scores 
verbeterd

SAM V4.7.2 SAM-1220 Bug Ajax proces blijft doordraaien, wanneer de user al uitgelogd is De terugkoppeling van achtergrond-processen bleef soms doordraaien, wanneer een 
gebruiker zelf was uitgelogd. Nu wordt de terugkoppeling gestopt voor uitgelogde 
gebruikers.

SAM V4.7.2 SAM-1221 Improvement Aanpassen automatisch bericht 'Teveel mislukte aanmeldpogingen op 
InfinitCare SAM' 

De tekst van de email na het blokkeren van een aanmelding bij te vaak proberen is 
gewijzigd

SAM V4.7.2 SAM-1223 Task Klantvraag: diagnose-omschrijving ontbreekt in export Diagnosecodes voor DSM5 toegevoegd aan referentietabellen
SAM V4.7.2 SAM-830 New Feature SAM Zorgmonitor: integraal totaal-overzicht (dashboard) Diverse problemen opgelost in Dashboard-grafieken


