
Sleutel Titel Beschrijving

SP2-1916 AUT Portaalrol HRO-verzuim hybride werken
Voor de medewerkers CC is nog geen hybride portaal-rol HRO verzuim. Deze graag aanleggen, zodat zij de tegels verzuim kunnen zien. 
portaalrol YHR:HRONDERSTEUNERVERZUIM_00_T

SP2-1893 Issue BBZ - Foutmelding bij volledige herstelmelding Zodra de HRO-Verzuim een volledige herstelmelding wil doorvoeren bij medewerkers die gedeeltelijk ziek zijn, verschijnt een blokkerende foutmelding: Voer een hoeveelheid in. Mogelijk houdt deze fout verband met het proces Belonen bij Ziekte (BBZ) dat op 13.03.2021 naar productie is gegaan. Echter lijkt het de afgelopen dagen (en zelfs vandaag) wel mogelijk geweest te zijn om een volledige herstelmelding door te voeren. We zien dat LC2502 begrensd werd. Dat kan niet anders dan door het registreren van een volledige herstelmelding. 

SP2-1869 DRP Aanvullend geboorteverlof tonen bij Afwezigheidscontingenten

Op 1 juli 2020 is het verlofsoort Aanvullend geboorteverlof geïntroduceerd. Het verlofcon ngent moet eerst via het portaalformulier Geboorteverlof (YAGV) aangevraagd worden waarna de medewerker of planner de verlofuren binnen 26 weken na de geboorte van het kind registreert. 
 
Nu blijkt dat het verlofcontingent Aanvullend geboorteverlof (33) niet zichtbaar is voor de Douane-dienstroosterplanners en medewerkers op het planbord. Verzoek is om het verlofcontingent hierin op te nemen zodat de roosterplanner en medewerker alle verlofuren inzichtelijk hebben. Dit is eerder ook 
gedaan voor het con ngent Geboorteverlof (35). Zie  SP2-1097 
 
Verzoek vanuit DVS P1 dit op te leveren voor de freeze. 
|*Userstory* |Als Dienstroosterplanner wil ik dat het verlofcon ngent Aanvullend geboorteverlof op het planbord getoond wordt, zodat het duidelijk is waar de medewerker recht op hee  en de uren geregistreerd kunnen worden.| 
|*Accepta e criteria*| * Zodra de roosterplanner het planbord via PP60 of PP61 opvraagt, wordt het verlofcon ngent Geboorteverlof (33) bij Afwezigheidscon ngenten getoond. 
 * Het aantal uren, verbruikte uren en restant uren worden alleen getoond als op de systeemdatum bij de betreffende medewerker een restant Aanvullend geboorteverlof aanwezig is.    | 
|* Addi onele informa e*|Betre : 
 * Afwezigheidssoort (IT2001): 0607 
 * Afwezigheidscon ngent (IT2006): 33 
 * Geboorteverlof is geldig vanaf 01.07.2020|

SP2-1868 Planner DRP niet geautoriseerd voor Vakantie besluit manager Bij het implementeren van vakan ebesluit manager is men vergeten de planner te autoriseren voor verlofcode:  0125. Als een planner dit nu boekt via het planbord wordt het record weggeschreven met een slotje. 
SP2-1862 BSN in Infotypes zichtbaar *Het BSN mag niet zichtbaar zijn in de Headeropbouw van een Infotype.* 
SP2-1749 Bovenwettelijke verlofuren zijn 0 bij Medewerkerssubgroep 15 Algemene Leiding Bij de medewerkers van  MSG15 Algemene Leiding (109 wn) staan de bovenwettelijke uren van 2020 en 2021 op 0 uur na het draaien van de tijdevaluatie. In eerste instantie stonden bij 3 medewerkers van deze groep de bovenwettelijke uren op 0. P1 heeft aangegeven dat de tijdevaluatie niet meer gedraaid had sinds 01-01-2021. P1 heeft de tijdevaluatie gedraaid voor een personeelsnummer en nu staat ook bij de medewerker bovenwettelijk verlof op 0. Voor medewerkerssbugroep 15 was er al eerder een incident met betrekking tot het registreren van verlof.
SP2-1748 ZHRR_IKB_LC2677 Weergave Status Afrekeningseenheid wordt niet altijd goed getoond ZHRR_IKB_LC2677 Weergave Status Afrekeningseenheid wordt niet altijd goed getoond

SP2-1747 YAU1: vraag 'Hoe wordt de auto aangedreven?' wordt ten onrechte getoond igv Corrigeren
Er is nog een klein schoonheidsfoutje op pag 46 van het testverslag waarin de vraag over hoe de auto aangedreven wordt getoond wordt. Dat is in dat geval niet nodig. Deze vraag wordt niet getoond wordt bij registreren en alleen bij de procesactie 'wijzigen'. 
Betreft de nieuwe percentages voor elektrische autos's IA 11% en IB 15%.

SP2-1721 Foutieve datum in e-mail bij ontslag via wijzigen dienstverband Bij Aanvraag wijzigen dienstverband keuze dienstverband eindigt van rechtswege ontvangt de medewerker een email met een foutieve datum laatste werkdag. voorbeeld: in IT0016 staat een tot datum 31.03.2021. Ontslag datum is 01.04.2021. In de email die de medewerker ontvang, staat De laatste dag van uw dienstverband is op 01-04-2021. Dit is niet juist. Dde laatste dag moet zijn (bijvoorbeeld)  31.03.2021

SP2-1716 A214 toegang HRO loonbeslag personeelsdossier

|*Userstory*  
Als HR-Ondersteuner Loonbeslag wil ik inzage hebben in de stukken met betrekking tot loonbeslag in de personeelsdossiers (categorie 07.08.001), zodat ik mijn werk uit op een juiste manier uit kan voeren. 

|*Accepta e criteria* Als de rol HRO-Loonbeslag hiernaast de rol HR-Ondersteuner Adviseur met p-dossier hee , mag deze rol niet blokkerend zijn voor het inzagerecht.| 
|* Addi onele informa e*| 
 Als HR-Ondersteuner Loonbeslag wil ik inzage hebben in de stukken met betrekking tot loonbeslag in de personeelsdossiers (categorie 07.08.001). Als ik hiernaast de rol HR-Ondersteuner Adviseur met p-dossier heb, mag deze rol mij niet blokkeren in mijn inzagerecht.

SP2-1714 Zakelijke mailadres ombouwen naar UI5

|*Userstory*  
|Als HRO-Namens de manager wil ik graag dat het formulier Zakelijk e-mailadres wordt omgezet naar UI5 zodat ik het formulier kan blijven gebruiken.| 
|*Accepta e criteria*| Links Boven proces   

SP2-1709 CAO-soort en gebied ACRU aanpassen

|*Userstory*  
|Als HRO Nakisa en Organisa e & Forma e van het ministerie van Buitenlandse Zaken wil ik dat de benaming van CAO soort 11 de juiste benaming hee , zodat ik begrijp dat ik de juiste CAO soort kies.| 
|*Accepta e criteria*CAO Soort 11 is in OM aangepast van RDBZ naar ACRU.| 
|* Addi onele informa e*|De benaming CAO- soort en gebied moeten aangepast worden in tabel T510A en T510G.| 
 
De HRO O&F-tool (voorheen Nakisa) van BUZA kon formatieplaatsen aanmaken met CAO-soort en gebied 11 ACRU. Sinds medio december is het voor de HRO O&F-tool niet meer mogelijk om via organisatiestructuur beheren > Organigram starten een formatieplaats aan te maken met cao-soort en -gebied 11 
ACRU.

SP2-1706 US-BBZ-12 Weergavefunctie voor verzuim kalender

|*US-BBZ-12*|Als HRS wil ik dat de kalender in het verzuim registra e proces alleen een weergave func e hee , zodat de HRO-Verzuim alleen op het huidige verzuimrecord een wijziging registreert.| 
|*Accepta e criteria*| * Kalender hee  een weergave func e waarin eerdere afwezigheden worden getoond. 
 * Ziek- of hersteldatum moet handma g door HRO-Verzuim in het dataveld ingevuld worden.| 
|* Additionele informatie*|Zodra er een datum in de kalender aangeklikt wordt, worden de gegevens nu in de datumvelden overgenomen worden. Dit is niet wenselijk omdat hierdoor op oude verzuimrecords gecorrigeerd kan worden. Hiervoor moet het formulier Verzuim Overige mutaties gebruikt 
worden.|

SP2-1702 US-BBZ-15 Registreren keuze 'Corrigeren korting salaris wegens ziekte' in SAP/IT14

|*US-BBZ-15*|Als HRS wil ik dat de keuze  ̃ Corrigeren kor ng salaris wegens ziekte    in SAP geregistreerd wordt, zodat de medewerker niet op het salaris gekort wordt bij een ziekteperiode van >52 weken.| 
|*Accepta e criteria*| * Indien de medewerker niet gekort moet worden, wordt LC2502 in IT0014 geregistreerd. Het veld Aantal/eenheid hee  code   ̃ 1,00 Gn krtng    . 
 * De ingangsdatum in het formulier geldt als begindatum voor het record 
 * Record hee  als einddatum 31.12.9999 
 * Bij de keuze   ̃ Corrigeren kor ng salaris wegens ziekte     wordt het formulier automa sch verwerkt. 
 * Indien er op de ingangsdatum al een LC2502 met Aantal/eenheid = 0,00 of Aantal/eenheid = 1,00 aanwezig is, moet het formulier handmatig door team V&V (63114228) verwerkt worden.
 * De kor ng 30% wordt op de Overzichtspagina getoond: 
 ** Onder het kopje 'Huidige situa e' wordt de kolom  *Kor ng 30%* getoond   
 ** Indien op de systeemdatum een geldig LC2502 Aantal 0,00 in IT0014 aanwezig is, wordt de begindatum weergegeven. Indien de einddatum bekend is wordt deze getoond, anders staat hier 'Geen' 
 ** Indien op de systeemdatum een geldig LC2502 Aantal 1,00 in IT0014 aanwezig is, worden er geen gegevens getoond. Dit wordt aangeduid met 'Geen'| 
|* Addi onele informa e*|Om medewerkers die na >52 weken ziekte +niet+ met 30% gekort moeten worden te kenmerken is in overleg met PDS ZW besloten om het bestaande LC2502 te gebruiken met daarin een aanpassing: 
 1.Aantal/eenheid: 0,00 Korten 
 2. Aantal/eenheid: 1,00 Gn krtng (geen kor ng) 
 Voor de groep die niet gekort moet worden, zal op e 2 gebruikt worden. Voor medewerkers die wel gekort worden blij  de huidige registra e van toepassing (op e 1). 
 Deze wijziging is in september/oktober 2020 naar productie gegaan.

SP2-1701 US-BBZ-14 Keuze   ̃ Corrigeren kor ng salaris wegens ziekte     langs manager 

|*US-BBZ-14*|Als HRS wil ik dat de keuze   ̃ Corrigeren kor ng salaris wegens ziekte     door de manager beoordeeld wordt, zodat dit proces volgens de richtlijnen van de ADR afgehandeld wordt.| 
|*Accepta e criteria*| * Formulier   ̃ Verzuim Overige muta es     wordt na de keuze   ̃ Corrigeren kor ng salaris wegens ziekte     ter beoordeling aan de manager aangeboden. 
 * Het informa eblok met daarin de verklaring is verwijderd. 
 _Verklaring_ 
 _Ik verzoek hierbij om voor deze medewerker de kor ng wegens ziekte op te heffen. Ik doe dit verzoek in opdracht van de manager van deze medewerker._ 
 * Bij stap 3 'Aanvullende gegevens' is de tekst onder het kopje  *Opmerking* aangepast naar:  _Wilt u een opmerking toevoegen voor de manager?_   
 * Het formulier   ̃ Verzuim Overige muta es     wordt  +alleen+ na de keuze   ̃ Corrigeren kor ng salaris wegens ziekte     aan de manager aangeboden. Bij de overige 2 op es (corrigeren verzuimgegevens en corrigeren casemanager) blij  de workflow onveranderd.  | 
|* Addi onele informa e*|Betre  een aanpassing in het formulier   ̃ Verzuim Overige muta es     en de workflow.|

SP2-1674 IDU - A145 Naam opnemen in herinneringse-mail

*Introduc e:* 
 Zodra een taak niet binnen de daarvoor gestelde jd afgehandeld wordt, ontvangt de manager daarover een herinneringsmail. De tekst is vrij beknopt. Verzoek is om hierin ook de naam van de medewerker op te nemen. 
    
|*Userstory*           |Als manager wil ik dat in de herinneringsmail de naam van mijn medewerker opgenomen wordt, zodat het meteen duidelijk is voor wie ik nog een taak moet a andelen.| 
|*Accepta e criteria*| * In de tekst zijn de volgende gegevens opgenomen: 
 ** Naam medewerker 
 ** Soort proces  
 ** Aanvraagnummer taak| 
  

SP2-1666 A186 PPose - adressen gelijk in SAP (synchronisatie tussen HRP1028 en IT0006 sub 91)

Op dit moment wordt in IT0006 sub 91 per synchronisatiedatum aangelegd. Deze synchronisatiedatum komt echter niet overeen met de daadwerkelijke ingangsdatum van de werklocatie van de medewerker. Ook worden de gegevens alleen gesynchroniseerd op het moment dat de postcode van het adres 
in HRP1028 wijzigt. Dit is niet gewenst. Zodra het adres, o ewel de straat, huisnummer, postcode, plaats of land aangepast wordt, dient dit gesynchroniseerd te worden naar IT0006 sub 91. 
 
zie template Verbeterwens act nr 1003048716, P-Pose - adressen 

|*Userstory 1* 
Als HRS wil ik dat de ingangsdatum van de afwijkende werkloca e / standplaats in SAP PA gelijk is aan de ingangsdatum van de afwijkende werkloca e / standplaats in SAP OM, zodat ik de juiste ingangsdatum van de standplaats terugvindt binnen SAP PA.| 
|*Accepta e criteria*|Het betre  de afwijkende werkloca e / standplaats, HRP1028 subtype 9001, in rela e tot de A008-rela e die geregistreerd is in HRP1001. 
De ingangsdatum van de afwijkende werkloca e / standplaats die aangehouden wordt binnen SAP OM (HRP1028, subtype 9001) wordt overgenomen binnen de adressen van SAP PA (IT0006, subtype 91). 
  Indien de ingangsdatum van de registra e binnen HRP1028 voor de plaatsingsdatum ligt dan wordt de plaatsingsdatum aangehouden als ingangsdatum van de registra e in IT0006.| 
|* Addi onele informa e*|Voorkomen moet worden dat de ingangsdatum binnen adressen voor de plaatsingsdatum ligt. Dit zal alleen voorkomen bij registra e op organisa eonderdelen. 
Voorbeeld:  
 Standplaats voor organisa eonderdeel = 01.01.2018. 
 Datum plaatsing = 01.02.2021.  
 Datum standplaats in IT0006 = 01.02.2021.| 
h5. 
|*Userstory 2* 
 Als HRS wil ik dat alle wijzigingen binnen HRP1028, subtype 9001 uitgewisseld worden met IT0006, subtype 91, zodat ik de wijzigingen niet handma g in IT0006 over hoef te nemen.| 
|*Accepta e criteria*| ·             Alle aanpassingen op de gegevens binnen HRP1028, subtype 9001 leiden ertoe dat er een gegevensintegra e met IT0006 plaatsvindt. 
  ·             In de uitwisseling van gegevens die reeds leidde tot de gegevensintegra e met IT0006 verandert niets. 
  ·             Het betre  de volgende aanvulling: 
 -             Straat/huisnummer (STRAS) 
 -             Plaats (ORT01) 
 -             Land (LAND1) 
 -             Huisnr. (HAUSN)| 

SP2-1452 Aanpassen melding NMR 

   
 
   
|*Userstory*  
  **  |Als HRS NMR wil ik dat een gebruiker bij het zoeken op RIN, waarbij de medewerker niet gevonden wordt, de knop   œVolgende    niet kan gebruiken en in de tekst op het scherm duidelijk wordt dat de gebruiker op   œTerug    moet klikken, zodat er geen onduidelijkheid meer optreedt bij de gebruiker.| 
|*Acceptatie criteria*| ·           Indien een gebruiker in NMR een medewerker zoekt op RIN en de medewerker niet gevonden wordt, gaat hij niet naar een volgende scherm bij het klikken op de knop   œVolgende    of is deze knop niet zichtbaar voor de gebruiker. 
 ·           Indien een gebruiker in NMR een medewerker zoekt op RIN en de medewerker niet gevonden wordt, krijgt hij de nieuwe tekst uit de  Addi onele informa e te zien. 
 ·           Indien een gebruiker in NMR een medewerker zoekt op RIN en de medewerker wel gevonden wordt, is het voor hem nog steeds mogelijk om naar een volgend scherm te gaan. 
 ·           Indien een gebruiker in NMR een medewerker zoekt op naam en geboortedatum heeft hij wel de mogelijkheid om naar een volgend scherm te gaan indien de medewerker niet gevonden wordt en kan hij dus wel de knop   œVolgende    gebruiken. Tevens blij  in dat geval de originele Oude tekst zoals in  
Addi onele informa e opgenomen worden.| 
|* Addi onele informa e*|De tekst is gereviewd door gebruikerscommunica e. 
 
  

SP2-1400 INC IDU Ontslagdatum YWAM i.c.m. VOG ontslag niet verwerkt

|*Userstory*  
   **  |Als manager wil ik dat bij een medewerker met een contract dat korter is dan een maand, dat de einddatum van het contract wordt aangehouden in plaats van de uiterste aanleverdatum van de VOG, zodat de medewerker de juiste ontslagdatum krijgt.| 
|*Accepta e criteria*| ·           In het portaalformulier wordt bij de op e   ̃ Beves gen beeindigen van rechtswege (ontslag) de laatste werkdag getoond conform het contract (en dus niet aanleverdatum VOG). 
  ·           In SAP wordt de juiste ontslagdatum geregistreerd conform einddatum contract. 
  ·           Na registra e van de ontslagdatum worden er geen nieuwe taken verstuurd (vanuit YWAM/BWAM).| 

SP2-1396 KDT458 YASP Afwijkende standplaats wordt niet geregistreerd *De straatnaam van de afwijkende standplaats wordt niet geregistreerd. In OM zijn er formatieplaatsen met een afwijkende standplaats zonder straatnaam, via de integratie van 1028 met IT0006 komen deze adressen ook zonderstraatnaam in infotype 0006 subtype 91 te staan. 
SP2-1395 KDT459 YASP Corrigeren afwijkende standplaats *In proces YASP wordt gekozen voor   ̃ corrigeren    . Als er op de forma eplaats al een afwijkende plaats van tewerkstelling staat, kan de HRO O&F niet met dezelfde ingangsdatum een wijziging doorvoeren. Dan verschijnt de melding dat de ingangsdatum moet liggen tussen die datum en 31/12/9999*|25-9-2019|

SP2-1378 A228 IKB - bonnen en een reply e-mail

   
|*Userstory 1* 
   **  |Als medewerker Bonnenadministratie wil ik dat e-mails voor het afkeuren van IKB Bewijsstukken vanuit het mailadres contactcenter@p-direkt.nl verstuurd worden met als onderwerp IKB BONNEN, zodat correctie bewijsstukken via een reply op deze mail aangeleverd kunnen worden en bij Team 
Bonnenadministra e terecht komen.| 
|*Acceptatie criteria*| ·           Na klikken op   œbijlage is fout    en invullen van tekst inzake de fout, wordt een mail verstuurd naar de medewerker en manager vanuit e-mail adres contactcenter@p-direkt.nl. 
  ·           Het onderwerp van de mail is IKB BONNEN. 
  ·           Na reply op deze e-mail met het juiste bewijsstuk komt deze vanwege onderwerp IKB BONNEN in CRM terecht bij Team Bonnenadministra e.| 
|* Addi onele informa e*|  | 
 
   
|*Userstory 2* 
   **  |Als medewerker Bonnenadministratie wil ik dat in de standaard e-mail die bij de afkeuring van IKB bonnen wordt verstuurd, duidelijk omschreven wordt hoe de gecorrigeerde bewijsstukken opnieuw ingestuurd kunnen worden, zodat voor de medewerker duidelijk is wat hij moet doen en voor Team 
Bonnenadministra e duidelijker is waar de gecorrigeerde bewijsstukken betrekking op hebben.| 
|*Acceptatie criteria*| ·           Na klikken op   œbijlage is fout    en invullen van tekst inzake de fout, wordt een   standaard mail verstuurd naar de medewerker en manager die is aangevuld met de tekst uit  Addi onele informa e hieronder.| 
|* Addi onele informa e*|Onderstaande tekst aanpassing is afgestemd met Communica e. Let op de nieuwe standaard afslui ng is 2 alinea    s. Dit zou dus ook in de generieke workflow verwerkt moeten worden. 
    
 Bewijsstuk van <medewerker> is niet juist (alleen voor managers). 
    
 Wij hebben uw IKB-aanvraag voor <Doel> ontvangen. Helaas komt het bijgevoegde bewijsstuk niet overeen met de aanvraag en/of is de aanvraag niet correct.| 
 
Zie hieronder de opmerkingen van P-Direkt. 
 
<door medewerker Bonnenadministra e ingevulde tekst)> 
 
*Bewijsstukken opsturen en/of opdracht tot correc e doen*  
 Wilt u gebruikmaken van   ̃ beantwoorden     of   ̃ reply     als u: 
  ·           de juiste bewijsstukken opstuurt; 

MPD-2664 Exit P8: Als manager/HRS wil ik de mogelijkheid hebben om een optionele bijlage toe te voegen bij de ontslagreden ‘Tijdens proeftijd’, zodat ik in één keer de dossiervorming compleet heb.
|*Userstory Exit P8*
 ** |Als manager/HRS wil ik de mogelijkheid hebben om een optionele bijlage toe te voegen bij de ontslagreden ‘Tijdens proeftijd’, zodat ik in één keer de dossiervorming compleet heb.|
|*Acceptatie criteria*|·      Onder stap ‘Aanvullende gegevens’ kan een bijlage worden toegevoegd (optioneel).
·      Bijlage wordt opgeslagen in het personeelsdossier: 08.01.001.|
|*Additionele informatie*| |

MPD-2663 Exit P7: Als manager/HRS wil ik dat ik een transitievergoeding kan uitbetalen als de medewerker tijdens de proeftijd met ontslag gaat, zodat de medewerker krijgt uitbetaald waar hij recht op heeft.
|*Userstory Exit P7*
 ** |Als manager/HRS wil ik dat ik een transitievergoeding kan uitbetalen als de medewerker tijdens de proeftijd met ontslag gaat, zodat de medewerker krijgt uitbetaald waar hij recht op heeft.|
|*Acceptatie criteria*|·      Er is een blok ‘Transitievergoeding’.
·      Geldt alleen voor ‘Tijdens proeftijd’ namens de manager.
·      De vraag ‘Is de hoogte van de transitievergoeding vastgesteld?’ wordt getoond.
·      Antwoordmogelijkheden ‘Ja’ en ‘Nee’.
·      Bij keuze ‘Ja’ kan er een bedrag worden ingevoerd.
·      Keuzes worden getoond onder de stap ‘Controleren en verzenden’.
·      Keuzes worden getoond in het formulier dat is opgeslagen in het personeelsdossier.|
|*Additionele informatie*| |

MPD-2662 Exit P6: Als manager/HRS wil ik dat ik informatie kan opvragen over de reden ‘Tijdens proeftijd’ en dat extra informatie wordt toegevoegd, zodat voor mij duidelijk wordt wanneer ik deze reden kies. |*Userstory Exit P6*
 ** |Als manager/HRS wil ik dat ik informatie kan opvragen over de reden ‘Tijdens proeftijd’ en dat extra informatie wordt toegevoegd, zodat voor mij duidelijk wordt wanneer ik deze reden kies.|
|*Acceptatie criteria*|·      Achter de ontslagreden “Tijdens proeftijd” staat een ‘I’tje’ (net als bij andere ontslagredenen).
·      Als het I’tje is aangeklikt verschijnt de tekst in de Additionele informatie.|
|*Additionele  informatie*|Onderstaande tekst is gereviewd door Communicatie.

Tekst bij Tijdens proeftijd: U kiest deze reden als het dienstverband wordt beëindigd tijdens de proeftijd. Uw medewerker en u mogen zonder opgave van reden het dienstverband beëindigen.
Toevoegen van rode tekst bij Met wederzijds goedvinden: U kiest deze reden als u met uw medewerker een vaststellingsovereenkomst heeft opgesteld.{color:#FF0000} Is uw medewerker 2 jaar ziek, gebruik dan de reden Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte.{color}|

MPD-2730 Het aanpassen van de geboortedatum in IT 0002 is niet meer mogelijk. Op dit moment is het niet meer mogelijk om de geboortedatum in IT0002 aan te passen.

MPD-2661 Exit P5: Als manager/HRS wil ik dat de reden ‘Tijdens proeftijd’ is toegevoegd aan het ontslagformulier zodat ik de juiste ontslagreden kan kiezen. h2.  
|*Userstory Exit P5*
 ** |Als manager/HRS wil ik dat de reden ‘Tijdens proeftijd’ is toegevoegd aan het ontslagformulier zodat ik de juiste ontslagreden kan kiezen.|
|*Acceptatie criteria*|·      Geldt voor cao-soort 10, 15 en 16.
·      In het ontslagformulier van de manager/HRS is de ontslagreden ‘Tijdens proeftijd’ toegevoegd bij de redenen namens de manager.
·      Ontslagreden is toegevoegd aan de backend/SAP met reden 24 ‘Tijdens proeftijd’.|
|*Additionele informatie*| |

MPD-2660 Exit P4: Als opdrachtgever exitmonitor wil ik dat de bij Additionele informatie vermelde toelichtende teksten door het klikken op “I” worden getoond in het formulier “Aanvraag ontslag” bij de betreffende vertrekreden.
|*Userstory*
*Exit P4*|Als opdrachtgever exitmonitor wil ik dat de bij Additionele informatie vermelde toelichtende teksten door het klikken op “I”  worden getoond in het formulier “Aanvraag ontslag” bij de betreffende vertrekreden, zodat het voor de medewerker en manager duidelijk is wanneer ze de betreffende vertrekreden dienen te gebruiken.|
|*Acceptatie criteria*|·      Als medewerker zie ik in het formulier “Aanvraag Ontslag” de bij Additionele informatie vermelde teksten bij het klikken op de “i” achter de vertrekreden weergegeven.
·      Als manager of HR-S zie ik als ik ”namens de medewerker” kies in het formulier Ontslag en op de “I” klik achter de vertrekreden de bij de Additionele informatie vermelde teksten weergegeven.|
|*Additionele informatie*|Onderstaande teksten zijn gereviewd door Communicatie.
 |
|*Portaal (Wat is reden van beëindiging? Of met welke reden neemt u ontslag?)*|*Tekst uitleg I’tje medewerker*|*Tekst uitleg I’tje manager*|
|Andere werkgever in het bedrijfsleven|U kiest deze reden als u in de private sector gaat werken en niet langer ambtenaar bent.|U kiest deze reden als de medewerker in de private sector gaat werken en niet langer ambtenaar is|
|Andere werkgever binnen de publieke sector (Defensie of buiten Rijksoverheid)|U kiest deze reden als u bij Defensie of buiten de Rijksoverheid in de publieke sector gaat werken (zoals provincie, gemeenten, waterschap, scholen en universiteiten etc).|U kiest deze reden als u bij Defensie of buiten de Rijksoverheid in de publieke sector gaat werken (zoals provincie, gemeenten, waterschap, scholen en universiteiten etc).|
|Eerder met pensioen|U kiest deze reden als u voor uw AOW-leeftijd met pensioen gaat.|U kiest deze als de medewerker voor de AOW-leeftijd met pensioen gaat.|
|Eigen bedrijf/zzp’er|U kiest deze reden als u een eigen bedrijf start of als zzp’er gaat werken.|U kiest deze reden als de medewerker een eigen bedrijf start of als zzp’er gaat werken.|
|SBF Ontslag*| |U kiest deze reden als uw medewerker een substantieel bezwarende functie heeft, met ontslag gaat en vervolgens een SBF-uitkering krijgt.|
|Geen andere werkgever |U kiest deze reden als u (tijdelijk) stopt met werken, bijvoorbeeld in verband met reis, zorgtaken of studie en nog niet met pensioen gaat.|U kiest deze reden als de medewerker (tijdelijk) stopt met werken, bijvoorbeeld in verband met reis, zorgtaken of studie en nog niet met pensioen gaat.|
|Geen van bovenstaande redenen|U kiest deze reden als geen van bovenstaande redenen van toepassing zijn.|U kiest deze reden als geen van bovenstaande redenen van toepassing zijn.|

·        Deze reden is alleen beschikbaar bij de manager|

MPD-2659 Exit P3: Als opdrachtgever exitmonitor wil ik dat de nieuwe, in het formulier “Aanvraag ontslag” gekozen redenen, conform onderstaande mapping in SAP HCM worden opgeslagen, zodat inzichtelijker wordt waarom een medewerker vertrekt.
|*Userstory Exit P3*
 ** |Als opdrachtgever exitmonitor wil ik dat de nieuwe, in het formulier “Aanvraag  ontslag” gekozen redenen, conform onderstaande mapping in SAP HCM worden opgeslagen, zodat inzichtelijker wordt waarom een medewerker vertrekt.|
|*Acceptatie criteria*|·      Indien in het formulier “Aanvraag ontslag” door de medewerker, manager of HR-S één van onderstaande redenen worden gekozen worden ze in SAP HCM met de in onderstaande tabel vermelde nummers en omschrijving opgeslagen.|
|*Additionele informatie*|
|*Portaal*|*SAP HCM nr*|*SAP HCM omschrijving*|
|Andere werkgever in het bedrijfsleven|31|Andere werkg (bedrijfsleven)|
|Andere werkgever binnen de publieke sector (Defensie of buiten Rijksoverheid)|32|Andere werkg (publieke sector)|
|Eigen bedrijf/zzp’er|33|Eigen bedrijf/zzp’er|
|Geen andere werkgever |34|Geen andere werkgever|
|Geen van bovenstaande redenen|35|Vrijwillig overig|

Voor SAP PDS wordt het aanmaken van bovenstaande nieuwe redenen met behulp van een user story ingediend.|

MPD-2658 Exit P2: Als Opdrachtgever exitmonitor wil ik dat (namens de) medewerker de Vertrekreden “Andere werkgever (Defensie of buiten de Rijksoverheid)” en “Andere reden” niet meer in het formulier “Aanvraag ontslag)” geselecteerd kunnen worden

|*Userstory  Exit P2*
 ** |Als Opdrachtgever exitmonitor wil ik dat (namens de) medewerker de Vertrekreden “Andere werkgever (Defensie of buiten de Rijksoverheid)” en “Andere reden” niet meer in het formulier “Aanvraag ontslag (beëindigen dienstverband)” geselecteerd kunnen worden, zodat inzichtelijker wordt waarom een medewerker vertrekt.|
|*Acceptatie criteria*|·      Indien een medewerker het formulier “Aanvraag ontslag” opent, zijn de vertrekredenen “Andere werkgever (Defensie of buiten de Rijksoverheid)” en “Andere reden” als radiobuttons niet zichtbaar.
·      Indien een manager of HR-S kiest voor “namens de medewerker” in het formulier Aanvraag ontslag zijn de vertrekredenen “Andere werkgever (Defensie of buiten de Rijksoverheid)” en “Andere reden” als radiobuttons niet zichtbaar.|
|*Additionele informatie*| |

MPD-2656 Exit P1: Als Opdrachtgever exitmonitor wil ik dat (namens de) medewerker de bij Additionele info beschreven vertrekredenen in het formulier Ontslag (beëindigen dienstverband) door of namens de medewerker geselecteerd kunnen worden
|*Userstory  Exit P1*
 ** |Als Opdrachtgever exitmonitor wil ik dat (namens de) medewerker de bij Additionele info beschreven vertrekredenen in het formulier Ontslag (beëindigen dienstverband) door of namens de medewerker geselecteerd kunnen worden, zodat inzichtelijker wordt waarom een medewerker vertrekt.|
|*Acceptatie criteria*|·      Indien een medewerker het formulier “Aanvraag ontslag” opent zijn de bij Additionele info vermelde vertrekredenen als radiobuttons zichtbaar.
·      Indien een manager of HRS kiest voor “namens de medewerker” in het formulier Aanvraag ontslag zijn de bij Additionele informatie vermelde vertrekredenen en daarnaast de reden SBF-ontslag als radiobuttons te selecteren.
·      Bij vertrekreden “Geen van bovenstaande redenen” wordt de vraag “Wat is de reden?” getoond. Het invoerveld hiervoor is optioneel (was verplicht).
 |
|*Additionele informatie*|Onderstaande omschrijvingen zijn gereviewd door Communicatie.
Afwijking van maximaal aantal radiobuttons en tekens omschrijving is afgestemd met UX.
·      Andere werkgever in het bedrijfsleven
·      Andere werkgever binnen de publieke sector (Defensie of buiten Rijksoverheid)
·      Eerder met pensioen*
·      Eigen bedrijf/zzp’er
·      Geen andere werkgever 
·      Geen van bovenstaande redenen
*Deze reden bestaat al.
Bijlage en financiële berekeningen zijn hetzelfde als bij huidige vertrekreden “Andere werkgever” of “Andere reden” i.g.v. reden “Geen van bovenstaande redenen”.|

MPD-2702 Openzetten chatfunctie portaal Chatfunctie in het portaal is in oktober uitgezet i.v.m. verminderde capaciteit bij het CC i.v.m. Corona. Chatfunctie met nu voor alle processen weer aangezet worden 
MPD-2665 Exit P9: Als opdrachtgever exitmonitor wil ik dat het automatisch uitvoeren van het ontslag van een medewerker die over 4 maanden de AOW-leeftijd bereikt, wordt opgeslagen met reden 43 “Pensioen ivm AOW leeftijd” in SAP HCM.

|*Userstory  Exit P9*
 ** |Als opdrachtgever exitmonitor wil ik dat het automatisch uitvoeren van het ontslag van een medewerker die over 4 maanden de AOW-leeftijd bereikt, wordt opgeslagen met reden 43 “Pensioen ivm AOW leeftijd” in SAP HCM, zodat deze vertrekreden uitgesloten kan worden en AOW’ ers maar 1x keer een vragenlijst ontvangen.|
|*Acceptatie criteria*|·      Na draaien van programma ZPY_AFL_TIJDEL_DIENSTVERBND_V3 wordt het ontslag van een medewerker die over 4 maanden die AOW-leeftijd bereikt, vastgelegd met reden 43 Pensioen aut.|
|*Additionele informatie*|Ontslag en mail 4 maanden voor AOW datum wordt uitgevoerd door programma ZPY_AFL_TIJDEL_DIENSTVERBND_V3|

MPD-2669 Exit P13: Als opdrachtgever exitmonitor wil ik dat de in Additionele informatie opgenomen wijzigingen worden aangepast, zodat de vertrekredenen duidellijker zijn in rapportages.
|*Userstory  Exit P13*
 ** |Als opdrachtgever exitmonitor wil ik dat de in Additionele informatie opgenomen wijzigingen worden aangepast, zodat de vertrekredenen duidellijker zijn in rapportages.|
|*Acceptatie criteria*|·      Reden 44 voor procedure Z6 heeft de nieuwe omschrijving.|
|*Additionele informatie*|
|*Was*|*Wordt*|
|44|Functioneel leeftijdsontslag|Functioneel leeftijdsontslagSBF|
| | | |
|

MPD-2668 Exit P12: Als opdrachtgever exitmonitor wil ik dat de vertrekreden van werknemers, die een contract hebben dat wordt beëindigd na de taak, verschillend wordt opgeslagen
|*Userstory*
*Exit P12*|Als opdrachtgever exitmonitor wil ik dat de vertrekredenen van werknemers, die een contract hebben dat wordt beëindigd na de taak “Beoordelen volgende dienstverband”, verschillend wordt opgeslagen op basis van het antwoord op de vraag “Laat de werkgever het dienstverband van rechtswege eindigen”, zodat Effectory de juiste vragenlijst een de werknemer kan sturen.|
|*Acceptatie criteria*|·      Indien de vraag “Laat de werkgever het dienstverband van rechtswege eindigen” beantwoord wordt met “Ja”, wordt procedure Z6 Uitdienst  met reden “90 Einde Contract” vastgelegd.
·      Indien bovenstaande vraag met “Nee” wordt beantwoord, wordt reden “91 Einde Contract wn” opgeslagen.|
|*Additionele informatie*| |

MPD-2667 Exit P11: Als opdrachtgever exitmonitor wil ik dat de vertrekreden van doorwerkende AOW’ers, die een contract hebben dat wordt beëindigd na de taak “Beoordelen volgende dienstverband”, wordt opgeslagen met Z6 Procedure Uit dienst reden 42 FPU Pensioen
|*Userstory*
*Exit P11*|Als opdrachtgever exitmonitor wil ik dat de vertrekreden van doorwerkende AOW’ers, die een contract hebben dat wordt beëindigd na de taak “Beoordelen volgende dienstverband”, wordt opgeslagen in SAP HCM met Z6 Procedure Uit dienst reden 42 FPU Pensioen, zodat Effectory de juiste vragenlijst naar deze werknemers kan sturen.|
|*Acceptatie criteria*|·      Indien contractsoort uit inftotype 0016 Arbeidsovereenkomst gelijk is aan “AO AOW gerechtigde lftd” geldt het volgende:
o   Indien vanuit taak “Beoordelen volgend dienstverband (YWAM) door de manager gekozen wordt voor “bevestigen van eindigen van rechtswege” wordt, ongeacht het antwoord op de vraag “Laat de werkgever het dienstverband van rechtswege eindigen”, in SAP HCM de procedure Z6 Uitdienst 42 FPU Pensioen vastgelegd.
 |
|*Additionele informatie*| |

MPD-2666 Exit P10: Als opdrachtgever exitmonitor wil ik dat de vertrekreden van werknemers, die een tijdelijk contract voor de de duur van een werk/project/vervanging/werkzaamheden hebben dat wordt beëindigd na de taak, wordt opgeslagen met reden 23 Van rechtswege
|*Userstory  Exit P10*
 ** |Als opdrachtgever exitmonitor wil ik dat de vertrekreden van werknemers, die een tijdelijk contract voor de de duur van een werk/project/vervanging/werkzaamheden hebben dat wordt beëindigd na de taak “Beoordelen volgende dienstverband”, wordt opgeslagen in SAP HCM met Z6 Procedure Uit dienst reden 23 Van rechtswege, zodat op basis van deze vertrekreden de juiste vragenlijst exit monitor naar de medewerker verstuurd kan worden.|
|*Acceptatie criteria*|·      Indien contractsoort uit infotype 0016 Arbeidsovereenkomst gelijk is aan 2P Tijdelijke werkzaamheden i.c.m. geldt het volgende:
o   Indien vanuit taak YWAM door de manager gekozen wordt voor “bevestigen van eindigen rechtswege” wordt, ongeacht het antwoord op de vraag “Laat de werkgever het dienstverband van rechtswege eindigen”, in SAP HCM de procedure Z6 Uitdienst 23 Van rechtswege  vastgelegd.|
|*Additionele informatie*| |

MPD-2705 Als HR medewerker werkzaam binnen het ministerie van BuZa wil elke medewerkersgroep via het portaalproces administratief overplaatsen kunnen verplaatsen naar elk willekeurig team binnen BUZA zodat iedereen op de juiste formatieplaats komt. |*Userstory -001*
 ** |Als HR medewerker werkzaam binnen het ministerie van BuZa wil elke medewerkersgrope via het portaalproces administratief overplaatsen kunnen verplaatsen naar elk willekeurig team binnen BUZA zodat iedereen op de juiste formateiplaats komt.|
|*Acceptatie criteria*|·       Geen foutmeldingen bij verplaatsen van alle medewerkersgroepen bij BuZA bij gebruik proces administratief overplaatsen .

 |
|*Additionele informatie*|BuZa werkt in het kader van het ontzorgen van hun managers met een centrale HR afdeling die de medewerkers voor deze manager plaatst en overplaatst. Hiervan wordt geen enkele MG uitgesloten, dit betekent dat BuZa ook verantwoordelijk is voor een juiste registratie.|

MPD-2701 Speciale leestekens geboortenaam NMR Zodra de (HRO namens de) manager via het portaalproces Nieuwe Medewerker Registreren (YNMR) een medewerker wil registreren met een speciaal teken in de achternaam, verschijnt in een aantal situaties een blokkerende foutmelding: _Naam wordt niet herkend. Controleer de naam._ Dit komt o.a. voor bij namen met een ‘?’ en ‘?’. SAP accepteert de tekens wel als deze rechtstreeks in de backend opgevoerd worden. Verzoek is nu om deze tekens al bij het invoerproces toe te staan, zodat de (HRO namens de) manager en het Contactcenter niet langer gemoeid zijn met allerlei handmatige herstelacties.
|*Userstory*     |Als (HRO namens de) manager wil ik een nieuwe medewerker met een bijzonder leesteken in de geboortenaam via het proces NMR kunnen registreren, zodat ik hiervoor geen contact meer hoef op te nemen met P-Direkt.|
|*Acceptatie criteria*| * Betreft scenario YNMR
* Bij de stap ‘Zoeken medewerker’ wordt een geboortenaam met een ‘?’ of ‘?’ geaccepteerd.
* De geboortenaam met bijzonder leesteken wordt na verwerking correct in IT0002 'Persoonsgegevens' overgenomen.|
|*Additionele informatie*| |

MPD-2525 NMR zoekfunctie FP |*Userstory*
 ** |Als (namens de) manager wil ik in het proces nieuwe medewerker registeren (NMR) een filter- en zoekmogelijheid, zodat het zoeken en selecteren van de juiste formatieplaats makkelijker is.|
|*Acceptatie criteria*|·      In het scherm “Organisatie & Formatie” wordt na het veld “Selecteer de organisatie-eenheid” 1 optionele check box opgenomen met de tekst “Toon alleen lege formatieplaatsen”, waarna alleen de lege formatieplaatsen getoond worden in het veld “Selecteer de formatieplaats”.
·      Indien de check box niet is aangevinkt, worden alle formatieplaatsen getoond.
·      In het veld “Selecteer de formatieplaats” kan een zoekterm ingevoerd worden voor de velden Nummer (Object-id) en Omschrijving van de formatieplaats uit infotype 1000.
·      Indien er in de beschikbare selectie van formatieplaatsen, formatieplaatsen voldoen aan de zoekterm, worden alleen deze formatieplaats(en) getoond.
·      Indien er in de beschikbare selectie van formatieplaatsen geen formatieplaatsen aan de zoekterm voldoet, wordt de volgende melding getoond “Geen formatieplaats voldoet aan de zoekterm”.|
|*Additionele informatie*| |

Op dit moment is het niet mogelijk om op of uit de lijst met getoonde
formatieplaatsen in stap 2 van het proces '(Nieuwe) Medewerker
Registreren' een formatieplaats te zoeken of te selecteren. Dit maakt
het voor de (namens de) manager bijzonder lastig om de juiste FP te
selecteren.
Het selecteren van de juiste formatieplaats wordt voor de klant
vergemakkelijkt door het inregelen van een zoekfunctie en sorterings
mogelijkheid.

MPD-2435 Inrichten Nachtdienstontheffing |*Userstory - 001*
 ** |Als planner wil ik dat in SAP HR van P-Direkt voor elke medewerker het kenmerk ‘nachtdienstontheffing’ wordt vastgelegd zodat ik in de RRA gewaarschuwd wordt bij het inplannen van medewerker die 55 jaar of ouder zijn.|
|*Acceptatie criteria*|·       Elke medewerker (geen onderscheid naar MG en MSG) in de dienstverlening heeft het kenmerk nachtdienstontheffing
·       Ingangsdatum is geboortedatum plus 55 jaar.
·       Kenmerk wordt geregistreerd bij de indienstreding.
·       Kenmerk komt eenmaal voor; medewerkers die het kenmerk hebben krijgen deze niet opnieuw.|
|*Additionele informatie*|Ø  Ten behoeve van de conversie wordt het kenmerk eenmalig geautomatiseerd aan elke medewerker toegevoegd die op 1 januari 2021 in actieve dienst is.
Ø  In geval de geboortedatum gecorrigeerd wordt, wordt de datum voor de nachtdienstontheffing hier gelijk op aangepast (user exit).
Ø  Lukt dit bovenstaand punt niet geautomatiseerd, dan dient het procesteam de datum van dit kenmerk ook aan te kunnen passen (opnemen in werkinstructie contactcenter).|

MPD-2539 Nieuwe fietsregeling IKAP In het Onderhandelaarsakkoord van de RM wordt per 01.01.2021 over een nieuwe IKAP fietsregeling gesproken. Deze loopt gelijk aan die van Rijksambtenaren en bevat dus ook een werkgeversbijdrage van 500 euro en verhoging van het IKAP-bedrag van €750 naar €1500. 

In overleg met Harry is nu het volgende afgesproken:
Het IKAP-bedrag wordt per januari verhoogd van €750 naar €1500. De werkgeversbijdrage kan via het formulier Overige kosten aangevraagd. Op die manier kan de RM-medewerker in ieder geval al gebruik maken van de nieuwe regeling.

In januari onderzoeken we samen met de bouwers of het mogelijk is om de werkgeversbijdrage via de IKAP-tool aan te vragen (net zoals bij IKB) zodat medewerker de aanvraag nog maar op 1 plek hoeft te doen.


