
Relevant voor Titel Toelichting op de wijziging
Medewerker CC P-Direkt INC: Korting wegens ziekte niet begrensd De eventuele aanwezige korting wordt niet automatisch stopgezet bij een volledige herstelmelding van een zieke 

medewerker. Dit is aangepast. Zo hoeft het contactcenter dit niet meer handmatig te doen.
Planner Douane roostersysteem T554S aanpassen tbv verlofcode 0125 DRP Fout opgelost bij verlofsoort vakantiebesluit manager. 

HRO Verzuim Foutmelding bij invoer Verzuim overige mutaties Een zieke medewerker kon in sommige gevallen niet gedeeltelijk hersteld gemeld worden. 
Medewerker Tegel Spaarverlofoverzicht dicht zetten Het spaarverlofoverzicht voorziet niet in de gewenste gegevens. Medewerkers raken in verwarring als ze dit 

overzicht opvragen. P-Direkt gaat nu een aantal wijzigingen doorvoeren om de verwarring voortaan te voorkomen. 
Totdat P-Direkt de wijzigingen in het spaarverlofoverzicht heeft doorgevoerd, staat de tegel dicht. Dit op verzoek 
van het contactcenter P-Direkt. 

Medewerker CMS mogelijkheid toevoegen processen Jaaroverzicht en Spaarverlofoverzicht Gebruikers konden bij de processen jaaroverzicht Verlof medewerker en spaarverlofoverzichten niet geïnformeerd 
worden. Deze opties zijn nu toegevoegd.

Medewerker INC Correctie YDO2 Overige kosten Wil een medewerker een ingediende declaratie voor 'Overige kosten' corrigeren? Dan moet de manager deze 
declaratie eerst goedkeuren.

Manager YDO2 Arbokosten - afwijzing door manager Wil een medewerker meerdere arbokosten tegelijkertijd declareren? En keurt een manager deze ingediende 
aanvraag voor arbokosten af? Dan werden niet alle ingediende arbokosten teruggevorderd. Dit moest het 
contactcenter handmatig doen. Dat gaat nu geautomatiseerd.  

Medewerker CC P-Direkt 2-69225, Bijlage contr. en aanpassen (YDO2) Wil een medewerker een declaratie voor overige kosten corrigeren of intrekken? Dan werden de wijzigingen niet 
altijd automatisch opgeslagen in het personeelsdossier.  

Medewerker Exit monitor P-Direkt heeft alvast een aantal nieuwe ontslagredenen toegevoegd aan het proces rond uitdiensttreden. Dit als 
voorbereiding op de nieuwe exit-monitor. We kunnen daardoor beter sturen op verschillende vertrekredenen van 
een medewerker. 

HRO namens de manager en 
Manager

NMR zoekfunctie FP P-Direkt heeft een filter- en zoekmogelijkheid toegevoegd in het proces ‘nieuwe medewerker registreren’ (NMR). 
Zo kunnen HRO’s makkelijker een juiste formatieplaats makkelijker zoeken en selecteren. 

HRO BZ Overplaatsen van medewerkers buitenlandse zaken gaat niet goed voor bepaalde 
medewerkersgroepen

De HR-medewerker van het ministerie van BuZa kan een medewerkersgroep via het portaalproces ‘administratief 
overplaatsen’ naar elk willekeurig elk ander team binnen BuZa.
Iedereen komt dan op de juiste formatieplaats.

HRO namens de manager en 
Manager

Fout bij speciale  leesttekens bij registreren nieuwe medewerker Zodra de (HRO namens de) manager een nieuwe medewerker wil registeren met een speciaal teken in de 
achternaam, verschijnt er in een aantal situatie een blokkerende foutmelding.  “Naam wordt niet herkend. 
Controleer de naam”. Dit komt o.a. voor bij namen met een ‘ğ’ en ‘ć’. Speciale tekens worden nu goed verwerkt.

Medewerker Verloftegel zichtbaar voor roostermedwerkers Medewerkers kunnen de tegel ‘verlof registreren, verlofsaldo, en teamkalender’ zien als zij zijn ingedeeld in het 
‘roostersysteem’ (PSG0002). Medewerkers kunnen geen verlof registreren als de verlofdatum in de periode ligt 
dat een medewerker is ingedeeld in het roostersysteem. 


