Versie
Nummer
Samenvatting
4.15 SAM-1575 Notificatielijsten: bij meerdere gekoppelde
behandelaren worden er ook meerdere dezelfde
records getoond.

Soort
Bug

Omschrijving
Wanneer er meerdere behandelaren zijn gekoppeld aan een traject werd dit traject in de notificatielijst
onterecht ook meerdere malen getoond.

4.15 SAM-1574 Effectrapportage. Diakrieten in de titel en
Bug
introductietekst werden niet goed weergegeven in
de PDF-rapportage.

Diakrieten in de titel en introductietekst werden niet goed weergegeven in de PDF-rapportage.

4.15 SAM-1573 Er is sprake van dubbele hoofdgroepen

Improvement

Diagnosetabellen van de NZA zijn zoveel mogelijk geschoond voor overlap van DSM4 en DSM5

4.15 SAM-1567 Meetinstrumentspecifieke rapportage BSI/OQ45
houdt nu rekening met waardering score.

Improvement

Meetinstrumentspecifieke rapportages houden nu rekening met instelling 'waardering score' bij
meetinstrument.

4.15 SAM-1566 Gebruik van de button 'grote X' schoont niet alles
op bij de BI-rapportages.

Bug

Bij gebruik van de 'X' voor het resetten van alle filters werd dit maar voor één pagina gedaan, terwijl
filterinstellingen over alle pagina's gelijk moeten zijn.

4.15 SAM-1563 Oorspronkelijke meetinstrumentcode wordt
bewaard.

Improvement

De oorspronkelijke Meetinstumentcode, zoals door het ROM-systeem doorgegeven, wordt nu bij het inlezen
bewaard, zodat er bij dataconversieregels gebruik van gemaakt kan worden.

4.15 SAM-1560 Sorteren in het behandelaars- en locatieoverzicht
bij SAM Zorgeffect verloopt niet helemaal goed.

Bug

De sorteerfunctie in de overzichttabel bij de Zorgeffectrapportages werkte niet goed voor de kolommen
behandelduur en behandelratio.

4.15 SAM-1559 bij het inlezen van openstaande trajecten worden
de oude openstaande trajecten nu verwijderd.

New Feature

Nieuwe mogelijkheid toegevoegd om bij het inlezen van trajecten (alleen) de aanwezige openstaande trajecten
te verwijderen.

4.15 SAM-1557 Layout van de Jasper PDF rapportages verbeteren

Improvement

Layout van Jasperreports PDF rapportages is gewijzigd qua uitlijning. Ook is de introductietekst voor de pagina
nu opgenomen.

4.15 SAM-1550 Vrijgeven van geblokkeerde login voor SAM

Improvement

4.16 SAM-1595 Zorgeffect behandelaren: De doorlooptijd in de
behandelaarrapportages verschilt van die van de
organisatie.

Bug

Een geblokkeerd account als gevolg van te vaak foutief inloggen wordt voortaan na een half uur automatisch
weer vrijgegeven.
In de rapportage met betrekking tot Zorgeffect voor Behandelaren werd de doorlooptijd niet goed berekend

4.16 SAM-1594 Vastlegging financiers aanpassen.

Improvement

De financiers worden niet meer 1-op-1 vastgelegd zoals in het UZOVI-register. De relaties zijn verwijderd, zodat
een financier maar één keer in de lijst voorkomt.

4.16 SAM-1593 Fouten uit application log

Bug

Fouten opgelost in de Zorgmonitor, bij controle van waarden staging ROM-gegevens en zoeken op datum
eerste afspraak bij patiëntgegevens.
Mogelijkheid toegevoegd om niet alleen primaire behandelaar aan het zorgpad te koppelen, maar alle
betrokken behandelaren.
Mogelijkheid toegevoegd om meerdere DIS- of GBG-bestanden tegelijk in te lezen, door deze op te nemen in
een ZIP-bestand.

4.16 SAM-1590 Andere dan primaire behandelaar te koppelen aan New Feature
het zorgpad
4.16 SAM-1589 Meerdere DIS-bestanden tegelijk inlezen in SAM.
Improvement

4.16 SAM-1587 Werklijsten JasperRapporten: standaard
parameters worden niet meegenomen.

Bug

Standaardparameters, zoals gedefinieerd bij een rapportpagina, werden niet meegenomen bij het samenstellen
van een werklijst.

4.16 SAM-1586 Te grote monitortabellen

Improvement

Voor het monitoren van verwerkingen in SAM worden tabellen gebruikt, die uiteindelijk vrij groot werden door
het (onnodige) detailniveau waarop gegevens werden bijgehouden. Het detailniveau is aangepast met minder
regels tot gevolg.

4.16 SAM-1561 Analyse openstaande trajecten uit Incura

Task

Er is nu een procedure voor de verwerking van gegevens over openstaande trajecten vanuit Incura.

4.16 SAM-1299 SAM Zorgeffect: opnemen GAS (doelrealisatie) als
een rapportage voor de samenvatting en
detailrapportage.
4.16 SAM-1588 De behandelduur in de effectrapportages wordt
niet correct weergegeven.
4.17 SM-937
Standaard two fact authentication aanzetten voor
alle klanten
4.17 IB-951
Kwetsbaarheden in XML parsing

New Feature

Mogelijkheid toegevoegd om het meetdomein Doelrealisatie op te nemen in het overzichtrapport van SAM
Zorgeffect.

Bug Urgent

De behandelduur werd niet goed bepaald in de SAM Zorgeffectrapportages.

Security

4.17 SAM-1619 Functie voor opschonen staging tabellen
4.17 SAM-1618 ROM-leveranciers leveren omgescoorde itemscores aan

Improvement
Bug

Om de veiligheid van de applicatie te bevorderen is bij SAM de 2-fact authenticatie met een code die wordt
verzonden per SMS én e-mail ingeschakeld
Het inlezen van XML-bestanden is aangepast om te voorkomen dat invalide bestanden geen invloed hebben op
de prestaties.
Een aparte functie voor het opschonen van de staging gegevens is gecreëerd.
Door middel van een parameter kan nu worden aangegeven of de itemscores die zijn aangeleverd door de
ROM-leverancier nog moeten worden omgescoord, wanneer gebruikt in berekeningen of aanleveringen.

4.17 SAM-1617 Logging 5 jaar bewaren i.v.m. NEN7513
4.17 SAM-1608 Aanpassing SAM om nieuwe CBS 5.3 variant te
creëren.
4.17 SAM-1598 CBS export altijd betrekking op cliënten en niet op
onderliggende trajecten/toewijzingen

Improvement
Improvement

Diverse loggegevens worden na 5 jaar opgeruimd, in plaats van na een half jaar.
De nieuwste versie van de CBS-aanlevering (V5.3) wordt nu ook door SAM aangemaakt.

Improvement

In de CBS aanlevering voor cliënten met meerdere trajecten wordt nu nog slechts één regel per cliënt
opgenomen.

Security

