Release Suwinet Services versie19.04
Donderdag 25 april staat release v.19.04 van Suwinet Services gepland. De
Suwinet Services zijn die dag vanaf 18:00 uur niet beschikbaar. Vrijdag 26 april
zijn de Suwinet Services weer beschikbaar voor alle gebruikers.
Release 19.04 bevat: 1 algemene wijzigingen en 4 partijspecifieke
wijzigingen, waarvan 2 voor UWV, en 2 voor SVB.

Algemene wijzigingen
Onderstaande algemene wijziging is van toepassing voor gebruikers van zowel
de huidige als de vernieuwde versie van Suwinet-Inkijk

• Storingsmeldingen en nieuwsberichten
Onderstaande algemene wijziging is van toepassing voor gebruikers van de
vernieuwde versie van Suwinet-Inkijk
In de vernieuwde versie van Suwinet-Inkijk is het vanaf nu mogelijk dat iedere
gebruiker nieuwsberichten ontvangt en op de hoogte wordt gebracht van storingen.
In de bovenste regel van Suwinet-Inkijk is rechts een ‘envelop’ toegevoegd. Door hier
op te klikken komt u bij de pagina met nieuwsberichten en storingen.

Als er een nieuw bericht (Nieuws of Storing) is geplaatst zal er een rood rondje
verschijnen met een cijfer.

Door te klikken op de envelop ziet u op volgorde van datum het laatste nieuws en
eventuele storingen.
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Partijspecifieke wijzigingen Suwinet-Inlezen
UWV
• Implementatie bericht UWVWbDossierPersoonKlantbeeld-v0100b01
Ten behoeve van DKD gegevens op werk.nl worden persoonsgegevens van UWV
geleverd ten behoeve van het tabblad "persoonsgegevens" van "mijn gegevens" op
werk.nl.

Partijspecifieke wijzigingen nieuwe Suwinet-Inkijk
UWV
Onderstaande wijzigingen zijn van toepassing voor UWV-gebruikers van de
vernieuwde versie van Suwinet-Inkijk.

• Stroomschema Kostendelerstoets beter opgemaakt en uitgebreid
met een korte toelichting
Er was bij medewerkers van UWV onduidelijkheid over de werking van het bij de
pagina kostendelerstoets horende stroomschema. Om deze onduidelijkheid weg
te nemen is de volgende tekst opgenomen:
"Omwille van de uitvoerbaarheid is er in overleg met SZW voor gekozen om alle
studievarianten Voltijd, Duaal en / of Deeltijd te zien als studerend."
Tevens is de opmaak gelijk gemaakt aan die in de huidige versie van SuwinetInkijk.
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SVB
Onderstaande wijziging is van toepassing voor SVB-gebruikers van de
vernieuwde versie van Suwinet-Inkijk.

• Wijziging naam escapereden
De naam van de escape reden "OC/IAD" is gewijzigd in
"OC/IAD/Kwaliteitsonderzoek", zodat ook kwaliteitsonderzoeken correct onder
deze escape reden geschaard kunnen worden.

• Tonen geboorteplaatsen
Voorheen werden geboorteplaatsen in het buitenland wel getoond en die in
Nederland niet. Aangezien geboorteplaatsen in Nederland vaker voorkomen, is er
als tussenoplossing voor gekozen om deze wel te tonen en geboorteplaatsen in
het buitenland niet. De definitieve oplossing (beide tonen) wordt zo snel mogelijk
gerealiseerd.
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