nummer
Samenvatting
Soort
SAM-1454 Analyse hoe omgaan met Zorgpaden - Zorgpaden en meetinstrument-rapportages New Feature
SAM-1470 CQI rapportage houdt geen rekening met scores die bepaald worden door Missing Bug Urgent
Value
SAM-1479 Detailrapportage patiënt: reden einde wordt niet goed getoond
Bug
SAM-1477 Status SAM: Ongeldig schonen wanneer een meting opnieuw wordt gecontroleerd Improvement

SAM-1476 Effect Dashboard: filter einddatum van geeft geen grafieken

Bug

SAM-1474 Beheer / Upload: harde fout bij switchen door directories

Bug

SAM-1471 patiënt-identificatie in kunnen lezen als koppelnummer

Improvement

SAM-1468 Te korte datum wordt niet altijd goed vertaald naar de juiste datum
SAM-1462 CBS meetdomein en grafiek in richten

Bug
Improvement

SAM-1461 Update patiëntgegevens overschrijft gegevens niet
SAM-1460 Vreemde percentages in SQ48 rapportage

Bug
Bug

SAM-1453 BI meetinstrument: Parameter meetinstrument niet altijd eenduidig

Improvement

SAM-1440 Grafieken: Titel eenvoudig aanpassen

Improvement

SAM-1369 SAM Rendement schaal grafieken

Improvement

SAM-1368 Naamgeving tabellen Rendement

Improvement

SAM-1285 Zorgeffect: layout dashboard

Task

SAM-1271 SAM Respons: Toevoegen filter "Reden Einde"

New Feature

Omschrijving
Ook meetinstrument-specifieke rapportages kunnen nu op niveau van Zorgpaden worden uitgevoerd,
door gebruik van parameter 'Bron'.
Bug opgelost: met betrekking tot meetellen van missende scores in uitkomsten.
Voor reden einde wordt op de Detailrapportage patiënt en diverse Werklijsten voortaan de
oorspronkelijk code weergegeven.
Bij aanpassen van de definitie van een meetinstrument of subschaal dient voor meetinstrumenten
mogelijk de status weer 'Geldig' te worden. Daarom wordt deze status geschoond voordat Controle
waarden weer gestart wordt.
Bug opgelost: De selectie op maand werd niet altijd goed doorgegeven aan Jasperreports, waardoor
uiteindelijk geen regels geselecteerd werden.
Bug opgelost: Bij dubbel klikken op een map in de upload-functie kreeg de applicatie een harde fout.
Via een parameter kan worden aangegeven of in plaats van het veld koppelnummer het veld patiëntidentificatie als koppelnummer wordt ingevuld bij inlezen van een bestand.
Bug opgelost: te korte datums worden bij inlezen niet altijd goed geïnterpreteerd.
Het inlezen van de indicator 'Probleemafname' vanuit CBS-bestanden is op een andere wijze opgelost,
zodat dit beter aansluit bij de definitie van CBS.
Bug opgelost: bij update patiëntgegevens werden niet alle velden bijgewerkt.
Bug opgelost: bij meetinstrument-specifieke rapportage voor T-score werden metingen dubbel
meegeteld.
Voor de parameters 'MeetinstrumentCode' en 'FilterMeetinstrumentCode' in meetinstrumentspecifieke rapportages wordt nu rekening gehouden met wildcards (%-tekens), die in de parameterwaarde zijn opgenomen.
Voor elke rapportage kan nu geparametriseerd een 'Titel' mee worden gegeven, om te zorgen dat
meerdere vergelijkbare+ grafieken op één pagina beter onderscheiden kunnen worden.
De schaal voor bedragen in de SAM Rendement rapportages is aangepast, om de grafieken beter
leesbaar te maken.
De naamgeving van verschillende kolommen in de SAM Rendement rapportages is aangepast ter
verduidelijking van de functionaliteit.
De layout van de dashboard-pagina veranderde, wanneer er 5 in plaats van 4 kolommen werden
weergegeven. Dat is nu gelijkgetrokken.
Voor respons-rapportages is het filter 'Reden einde' toegevoegd.

