Release Suwinet Services versie 18.11
Donderdag 22 november staat release v.18.11 van Suwinet Services gepland.
De Suwinet Services zijn die dag vanaf 18:00 uur niet beschikbaar. Vrijdag 23
november zijn de Suwinet Services weer beschikbaar voor alle gebruikers.
Release 18.11 bevat: 2 algemene wijzigingen en 4 partijspecifieke
wijzigingen, waarvan 3 voor UWV, 1 voor SVB.

Algemene wijziging huidige Suwinet-Inkijk
• Suwinet-Inkijk gaat gebruik maken van UDQ0201 in plaats van
UDQ0200
Eerder dit jaar is bericht UDQ0201 geïmplementeerd voor Suwinet-Inlezen, maar
nog niet voor Suwinet-Inkijk. Met deze nieuwe release maakt ook Suwinet-Inkijk
voortaan gebruik van UDQ0201.

Algemene wijziging nieuwe Suwinet-Inkijk
• Identificerende gegevens en tabbladen altijd zichtbaar
Gebruikers van DUO, UWV en SVB hebben de behoefte geuit om tijdens het
scrollen bepaalde gegevens zichtbaar in beeld te hebben, zodat steeds duidelijk
is welk dossier geraadpleegd wordt en het navigeren makkelijker gaat. Door op de
titel van het tabblad te klikken sta je weer bovenaan de pagina.
LET OP: Sommige User-Interface aanpassingen (lay-out) worden pas zichtbaar als de browsercache wordt geleegd. Wij adviseren u voor deze wijziging de browser-cache te legen. Mocht dit
niet lukken neem dan contact op met uw systeembeheerder.
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Partijspecifieke wijzigingen
UWV
Onderstaande wijzigingen zijn van toepassing voor UWV-gebruikers van de
vernieuwde versie van Suwinet-Inkijk.
•

Kolom Relatie toegevoegd aan het blok Medebewoners voor de
Uitkeringsdeskundige WW
In release 18.11 is de kolom ‘Relatie’ toegevoegd aan het blok Medebewoners.
De relatie van de medebewoner is nodig om een goede beoordeling te kunnen
maken.

• Filter leeftijd toegevoegd voor divisie WERKbedrijf
Het opvragen van gegevens door medewerkers van de divisie WERKbedrijf zal
vanaf release 18.11 getoetst worden aan het leeftijdsfilter. Het leeftijdsfilter is
afhankelijk van de functie (uit te voeren taak). Het filter heeft tot gevolg dat er geen
gegevens opgevraagd kunnen worden van burgers jonger dan 16 jaar en ouder
dan de AOW leeftijd plus 1 jaar.

• Bovenaan weergeven van primaire taak
De wens van veel gebruikers met meerdere taken was om de taak die het meest
wordt gebruikt bovenaan te plaatsen, zodat deze ook automatisch in beeld komt
na het inloggen. In het kader van eenvoudiger navigeren is dit met ingang van
release 18.11 mogelijk.

SVB
Onderstaande wijzigingen zijn van toepassing voor SVB-gebruikers van de
vernieuwde versie van Suwinet-Inkijk.
• Brinnummer toegevoegd
Bij de presentatie van de gegevens over opleidingen (bron DUO) is het gegeven
‘Brinnummer’ toegevoegd.
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