Release Suwinet Services versie 1 9.02
Donderdag 28 februari staat release v.19.02 van Suwinet Services gepland. De
Suwinet Services zijn die dag vanaf 18:00 uur niet beschikbaar. Vrijdag 1 maart
zijn de Suwinet Services weer beschikbaar voor alle gebruikers.
Release 19.02 bevat: 1 algemene wijziging en 3 partijspecifieke wijzigingen,
waarvan 2 voor UWV en 1 voor SVB.

Doet u mee met het BKWI klantenpanel?

Gebruikt u Suwinet voor de uitvoering voor uw werk? Dan zijn wij voor ons nieuwe
BKWI klantenpanel op zoek naar u!
Het betrekken van gebruikers bij de (door)ontwikkeling van Suwinet deden wij altijd
al. Want wie kan ons beter feedback geven dan iemand die Suwinet dagelijks
raadpleegt. Om meer gebruikers de gelegenheid te geven om mee te denken,
hebben wij het BKWI klantenpanel opgericht.
Het maakt niet uit welke rol of taak u heeft binnen Suwinet, per onderwerp bekijken
wij voor wie dit onderwerp interessant is. Zo ontvangt u alleen vragen die passen bij
uw werk of uw organisatie.
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De onderwerpen zijn heel divers. Zo kunt u benaderd worden voor het testen van
nieuwe of verbeterde functionaliteiten in Suwinet, om handleidingen of
instructievideo’s uit te proberen, om deel te nemen aan (online) reviews, vragen over
onze dienstverlening enzovoort.
Mee doen? Vul dan het aanmeldformulier in.
Ga voor meer informatie naar www.bkwi.nl/deelnemenklantenpanel
Tot ziens in het BKWI klantenpanel!

Algemene wijziging:
• Vier berichten niet meer beschikbaar binnen
Suwinet
Het betreft de bronberichten:
o UWVDossierQuotumArbeidsbeperkten-v0100
o UWVDossierQuotumArbeidsbeperkten-v0200
En de berichten op maat (DKD-Inlezen):
o UWVDossierQuotumArbeidsbeperktenGSD-v0100
o UWVDossierQuotumArbeidsbeperktenGSD-v0200
Deze berichten zijn vervangen door nieuwe versies. Voor de gebruikers van SuwinetInkijk hebben deze wijzigingen geen gevolgen.

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

• Aanpassing gebruikte geboortedatum voor het leeftijdsfilter
Het ophalen van de geboortedatum voor het bepalen van het leeftijdsfilter gebeurt
voortaan met het UPA bericht in plaats van met het Polisbericht. Op deze wijze
wordt de geboortedatum zoals die is geregistreerd in de GBA gebruikt en niet de
geboortedatum uit de werkgeversregistratie. Voor de gebruikers wijzigt er niets.
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• FuncRolUITK-025 is uitgebreid met een Archiveerfunctie
In het kader van de rechtmatigheid is het van belang dat documenten die
betrekking hebben op het wel of niet toekennen van een overlijdensuitkering
worden gearchiveerd. Tijdens de MOK controle en kwaliteitsonderzoeken kan
zodoende gecontroleerd worden of de overlijdensuitkering terecht wel of niet is
toegekend.

SVB
Onderstaande wijzigingen zijn van toepassing voor SVB-gebruikers van de
vernieuwde versie van Suwinet-Inkijk.

• Gegevens UWVWb en DUO worden getoond op nieuw tabblad
Voor de rollen AIO en IST worden de DUO gegevens voortaan getoond op een
apart tabblad, genaamd 'Opleiding en inschrijving UWVWb', samen met de
UWVWb gegevens.
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