
Nummer Samenvatting Soort Omschrijving
SAM-1317 Mysql has gone away'-melding Bug Bij het uitvoeren van batch-processen treedt soms een 'mysql has gone away' fout op. Een aantal processen 

zijn aangepast om efficiënter met resources om te gaan.

SAM-1508 Zorgeffect: Grafiek aantallen wordt niet meer 
getoond

Task Een SQL-constructie in de 'Aantallen' grafiek werkte niet meer na overgang naar een nieuwere versie van 
PostgreSQL. 

SAM-1081 Effect / Werklijsten uitbreiding met informatie 
nazorg

New Feature Er is een nieuwe rapportage toegevoegd onder 'Werklijsten', waarop eventuele nazorg-metingen en de 
uitkomst daarvan wordt weergegeven.

SAM-1527 Werklijst: Status Behandeltrajecten: kleine 
aanpassingen

Improvement De naam van de voormalige 'Werklijst status behandeltraject' is aangepast naar 'Notificatielijst 
behandeltraject'. Tevens is de selectie-mogelijkheid voor deze werklijst aangepast.

SAM-1524 Verwerken missing values bij meetinstrumenten New Feature Het is nu mogelijk om bij de definitie van een subschaal voor de waarde van 'missende waarde' meerdere 
waarden op te nemen.

SAM-1523 Raadplegen mutatie: bij tonen gewijzigde actie: 
500 melding

Bug Bij het raadplegen van mutaties kwam het soms voor dat de 'oude waarde' niet was opgeslagen, waardoor er 
een technische fout optrad.

SAM-1510 Standaardisering meetinstrumentspecifieke 
rapportages (MSR's)

Improvement Verklarende teksten bij meetinstrument-specifieke rapportages zijn aangepast.

SAM-1509 Soms onlogische verwijzing naar handleiding in 
productie-omgeving

Bug Verwijzingen naar 'Vraag het SAM' (de handleiding) vanuit de applicatie zijn aangepast.

SAM-1505 Fouten in application log Bug In de volgende functies zijn incidenteel optredende fouten opgelost:
- toevoegen sneltoetsen
- raadplegen batch-taken
- toevoegen gebruikers
- beheer meetinstrumenten
- actualiseren effect zorgpaden
- actualiseren effect uitkomsten
- aanmaken detailrapport patiënt

SAM-1503 Foutmelding geven, wanneer in een meting-
bestand (XML) de datum niet is ingevuld.

Improvement Het inlezen van samengestelde XML-bestanden is geoptimaliseerd, zodat duidelijker foutmeldingen kunnen 
worden gegeven.

SAM-1502 ZE Meetinstrument CQI: Object Overzicht verdeling 
per score geen parameter 
'TeExcluderenMeenemen'

Bug De parameter 'Te excluderen trajecten meenemen' was niet geïmplementeerd voor een aantal rapportages.



SAM-1497 Selecties hoofdgroep werken niet bij een klant in 
de OQ45 rapportage

Task De selectie op 'Hoofdgroep' werkte niet voor een aantal rapportages.

SAM-1496 SAM Zorgeffect filter toevoegen Task Bij de rapportage voor het Effect Dashboard zijn filters voor 'Hoofdgroep' en 'Diagnose' toegevoegd.

SAM-1493 Bepalen zorgpaden: Niet van alle trajecten worden 
zorgpaden aangemaakt

Improvement Voor trajecten waar geen beginmeting beschikbaar was, werd geen zorgpad aangemaakt.

SAM-1487 Effect Dashboard: Grafiek Verdeling: Toont in de 
grafiek onduidelijke tekens

Bug In de grafieken op het Effect Dashboard werden niet leesbare aantallen weergegeven, die wellicht voor 
verwarring zorgden. Deze zijn nu weggehaald.

SAM-1484 Controle Waarden: controles aanpassen bij alle 
klanten

Task De status voor fouten op de 'RedenNonResponseVoormeting'  en  'RedenNonResponseNameting' is verlaagd 
naar 'Info' (groene weergave)

SAM-1483 Meetinstrument specifieke grafieken: opnemen 
van aantallen in de grafiek

Improvement Bij meetinstrumentspecifieke rapportages m.b.t. de clienttevredenheid (Cqi) metingen wordt nu ook het 
aantal metingen weergegeven.

SAM-1435 Foutmeldingen in Jasper door gelijke usernamen 
met hoofdletters en kleine letters?

Bug In de BI-module traden soms fouten op bij het ophalen van het rapport van de server, die verband hielden met 
de autorisatie. Door implementatie van een nieuwe versie van Jasperreports komt dit niet meer voor.


