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Key Samenvatting Soort Beschrijving 

SAM-1306 SAM Budgetbewaking is beschikbaar New Feature De nieuwe module Budgetbewaking is beschikbaar 

IB-372 Externe audit Secura 2019 Security Verschillende bevindingen aangepast 

SAM-1314 Aanpassingen in verband met overgang 
naar Akwa 

New Feature Er zijn nog enkele kleine additionele aanpassingen doorgevoerd voor de aanlevering 
aan Akwa. 

SAM-1209 Effect: Jeugdhulp grafieken ook 
geschikt maken voor Effect 

New Feature De grafieken met betrekking tot Doelrealisatie en Zonder hulp verder, die voorheen 
alleen onder de module SAM Jeugdhulp beschikbaar waren, zijn nu ook geschikt 
gemaakt voor de module SAM Zorgeffect. 

SAM-1295 CQI: uitbreiding functionaliteit: Grafiek 
per locatie voor specifieke subschaal 

Improvement Er is een nieuwe grafiek toegevoegd voor het weergeven va CQi-scores per locatie 
per subschaal.  

SAM-1308 Filters Zorgeffect: Bij aanklikken 'x' van 
een filter wordt selectie overzicht niet 
aangepast 

Bug Wanneer de reset-knop voor een filter werd aangeklikt bij de BI-rapportages, werd 
de selectie-weergave volledig geschoond, zodat ook de waarden van nog aanwezige 
selecties niet meer getoond werden. 

SAM-1289 Dashboard Grafieken voor ruwe scores 
opnemen 

New Feature Naast de dashboard-grafieken met betrekking tot T-score uitkomsten, zijn nu ook 
dashboard-grafieken met betrekking tot ruwe score uitkomsten beschikbaar. 

SAM-1340 Analyseren van Automeet export klant 
op goede verwerking 

New Feature Datum eerste afspraak en geboortedatum kunnen nu ook worden ingelezen via 
Update patiëntgegevens, voor aanvulling van patiëntgegevens vanuit het ROM-
systeem. 
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SAM-1337 Opname omgeving in onderwerp e-mail 
voor de signalering van door de 
webservice ingelezen gegevens.  

Improvement De e-mail die wordt verstuurd voor het signaleren van via de webservice ingelezen 
gegevens bevat in het onderwerp voortaan ook de naam van de omgeving.  

SAM-1325 Specifiek Effect Behandelaar: Totaal 
instelling klopt niet = gelijk aan locatie 

Bug Enige consistentie-verschillen in aantallen tussen grafieken op locatie- en grafieken 
op behandelaar-niveau zijn rechtgetrokken. 

SAM-1332 Bij Respons harde foutmelding Bug De Technische fout, die ontstond bij het bepalen van de leeftijd voor Respons- of 
Effect-rapportages de leeftijd negatief werd, wordt nu opgevangen. 

SAM-1284 SAM Jeugdhulp en Zorgeffect: delta T-
score in plaats van T-score 

Improvement Een aantal kolomkoppen zijn aangepast in de Samenvatting en Uitkomsten-grafiek 
van Zorgeffect, zodat duidelijker is dat het om de delta score gaat. 

SAM-1341 Fouten gevonden bij evaluatie 
application log SAM 

Bug Een aantal kleine niet vaak voorkomende fouten, die in de applicatie een melding 
'Technische fout' gaven, zijn opgelost bij:  
- het opvragen van BI-grafieken  
- het wijzigen van de definitie van Subschalen 
- het wijzigen van de definitie van Items bij meetinstrumenten 
- het opvragen van PDF-rapporten 

SAM-1338 Opname eerste score en verschilscore 
in werklijst zorgeffect. 

Improvement Op de werklijst Status Behandeltrajecten zijn per meetinstrument nu ook de eerste 
score en de verschilscore opgenomen 

SAM-1321 Buttons voor navigatie naar andere 
module opnemen onderaan pagina's 
zorgmonitor. 

Improvement Voortaan worden bij de BI-modules de knoppen om naar een andere module te gaan 
onderaan de pagina weergegeven, zodat makkelijk van bijvoorbeeld Zorgeffect naar 
Respons kan worden gesprongen. 

SAM-1318 Mogelijkheid om per instelling per 
verzekeraarskoepel per jaar per 
declaratiecode een prijsafspraak in te 
voeren 

New Feature Er kunnen nu prijsafspraken per verzekeraars-koepel (concern bij financier) worden 
vastgelegd, zodat de prijs per DBC nauwkeuriger kan worden berekend. Dit is voor 
zowel Rendement als Budgetbewaking van belang. 
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IB-304 Externe audit True 2019: Niet altijd 
mogelijkheid tot wachtwoord wijzigen  

Improvement Wijzigen van een wachtwoord is na een periode van 10 minuten weer mogelijk, in 
tegenstelling tot de periode van 3 dagen, die eerder werd gehanteerd. 

SAM-1324 Wanneer grid te breed wordt bij 
Behandeltrajecten valt het over het 
rechter-menu heen. 

Improvement De velden in grids zijn ingekort, zodat de grid niet te breed wordt 

 

 


