
Sleutel Titel Acceptatiecriteria

EPICPWR-EP-001
Als casemanager wil ik administratief ondersteunt worden met de Wet Poortwachter, zodat ik alle vereiste stappen goed uitvoer, er een eenduidige manier van werken 
ontstaat en de kans op fouten en boetes verminderd worden. Bestanden moeten opgeslagen worden in het systeem

De casemanager ontvangt taken voor de Wet Poortwachter
De bestanden mogen alleen door de medewerker, casemanager en manager (in de meeste gevallen is de casemanager en manager één) ingezien worden.
De oplossing is AVG-compliant.

EPICPWR-EP-002 Als medewerker wil ik ingelicht worden wanneer de casemanager een verplichte actie moet uitvoeren, zodat ik weet dat er iets gebeurd De medewerker ontvangt informatie over de activiteiten die gedaan moeten worden in het kader van Poortwachter
Het privé e-mailadres van de medewerker wordt opgeslagen voor de tijdsduur van het actieve  Poortwachter traject

EPICPWR-EP-003 Als P-Direkt wil ik dat de rol van HRO-verzuim en Casemanager uit elkaar getrokken wordt, zodat er geen verstrengeling meer is en voldaan wordt aan de regelgeving De rol casemanager is gescheiden van de rol HRO-Verzuim
De rol HRO-verzuim en Casemanager kunnen aan dezelfde persoon worden toegekend
De rol HRO-Verzuim is alleen voor het registreren van verzuim
De rol casemanager is, in geval het niet de manager is, alleen voor de zogenoemde “alternatieve” casemanger

EPICPWR-EP-004 Als casemanager wil ik dat de bijbehorende pagina binnen het portaal duidelijk onderscheidend is van de andere rollen die ik heb, zodat ik kan zien onder welke rol ik in het portaal aan het werk bent. De pagina voor de rol Casemanager onderscheid zich van alle andere rollen
De casemanager ziet alleen taken en meldingen die betrekking hebben op de rol casemanager
Onderdelen op de pagina die niet nodig zijn, moeten niet getoond worden.

IDU YOPF Overplaatsen binnen organisatie
IDU YOAA Overplaatsen binnen het Rijk

SP2-1912 YOPF/YOAA Afwijkende standplaats wordt niet geregistreerd

*Restpunt van SP2-1396* 
|*Userstory 1* 
 |Als HRS wil ik graag dat als er een afwijkende werklocatie wordt gemuteerd via YOPF of YOAA dat alle adresgegevens worden weggeschreven in IT1028 zodat ik 
niet handma g gegevens hoef toe te voegen.| 

SP2-1912 YOPF/YOAA Afwijkende standplaats wordt niet geregistreerd

*Restpunt van SP2-1396* 
|*Userstory 1* 
 |Als HRS wil ik graag dat als er een afwijkende werklocatie wordt gemuteerd via YOPF of YOAA dat alle adresgegevens worden weggeschreven in IT1028 zodat ik 
niet handma g gegevens hoef toe te voegen.| 
| *Accepta e criteria*|  ·   | 
   

SP2-1898 INC YOPF landt niet in PPOSE

 Er is geconstateerd dat in 1 specifieke scenario de mutatie niet in OM landt
 De situatie is wanneer iemand (tijdelijk) gedetacheerd is en de manager besluit om de medewerker over te plaatsen op dezelfde formatieplaats (FP).
 Aan HR-zijde worden alle mutaties correct uitgevoerd vanuit de activiteitenreeks, maar in OM verandert de periode van AOO8 relatie houder niet.
 Deze blijft staan op de periode van detachering. Dit komt naar voren bij de controle en vergt extra handelingen om dit recht te trekken.

SP2-1863 Tegel Spaarverlofoverzicht dicht zetten Het spaarverlofoverzicht in het portaal wordt foutief weergegeven. Er komen veel vragen over en het verbetervoorstel is nog in behandeling. Om deze reden willen de tegel dicht zetten.

SP2-1653 CMS mogelijkheid toevoegen processen Jaaroverzicht en Spaarverlofoverzicht

Het mogelijk maken van het plaatsen van een alert op de tegel spaarverlofoverzicht in het P-Direktportaal. Er is nu geen CMS ruimte beschikbaar hiervoor 
waardoor alerts op de tegel van IKB komt. 
 
Dit geldt ook voor het plaatsen van een alert op de tegel van Jaaroverzicht verlof. 
 
 **    
|*Userstory 2* 
 |Als medewerker wil ik in het P-Direktportaal bij het openen van het proces Spaarverlofoverzicht geÃ¯nformeerd kunnen worden, zodat ik mijn 
Spaarverlofoverzicht begrijp en geen contact op hoef te nemen met het Contactcenter van P-Direkt.| 
|*Acceptatie criteria*|  ·   Er is een CMS optie aanwezig voor het proces Spaarverlofoverzicht medewerker in het P-Direktportaal, zodat Team Communicatie een 
alert kan plaatsen| 
|*Additionele informatie*|Medewerker   €“ home   €“ FinanciÃ«n en salaris   €“ Individueel Keuze Budget   €“ Spaarverlofoverzicht 
De CMS optie wordt na livegang gevuld met tekst door Team Communicatie.|

SP2-1336 AUT- bevoegdheden CRMUSER aanpassen

Als beheerder wil ik dat de technische user CRMUSER foutloos werkt, en geen dumps veroorzaakt.  
 zie bijlage 
 
    
 
Verzoek vanuit K1: 
Situa e 
Om gegevens weer te geven in het medewerkerdetailscherm in CRM worden gegevens (medewerkersgroep, -subgroep, personeelsgebied en kostenplaats) vanuit 
SAP ECC naar CRM overgehaald middels een RFC. Hierbij wordt de user CRMUSER gebruikt. 
  
Aanleiding 
In 2017 is de gebruiker CRMUSER aangepast op de MEO, MEA en MER waarbij de rol SAP_ALL is verwijderd. Hierdoor worden sinds die periode niet de volledige 
gegevens overgehaald naar de MCO, MCA en MCR. Op produc e gaat dit nog goed doordat de gebruiker daar niet is aangepast. 
  
Wat er moet gebeuren? 
Er dient een rol ontwikkeld te worden op SAP ECC die de volledige gegevens overhaalt naar SAP CRM zodat deze rol op zowel de MEO, MEA, MER en MEP kan 
worden toegekend aan de gebruiker CRMUSER en de autorisaties op alle omgevingen gelijk zijn.

SP2-1335 A069-05 Dubbele bewijsstukken

|*US-Bon-05* 
  **  
 Team Admin hee  last van - dubbel ingestuurde bewijsstukken 
 -aanvullende bewijsstukken doordat er maar Ã©Ã©n bijlage kan worden toegevoegd. 
 
Voor een uitgebreide beschrijving: zie ingevuld template.

SP2-1334 A069-04 Dubbele bewijsstukken

|*US-Bon-04* 
  |Als medewerker wil ik als ik een bewijsstuk wil aanleveren voor het proces IKB/IKAP geÃ¯nformeerd worden waaraan het bewijsstuk moet voldoen, zodat ik 
direct het goede bewijsstuk aanlever.| 
 
    
 Team Admin hee  last van - dubbel ingestuurde bewijsstukken 
 -aanvullende bewijsstukken doordat er maar Ã©Ã©n bijlage kan worden toegevoegd. 
 
Voor een uitgebreide beschrijving: zie ingevuld template.

SP2-1333 A069-03 Dubbele bewijsstukken

|*US-Bon-03* 
 **  
 Team Admin hee  last van - dubbel ingestuurde bewijsstukken 
 -aanvullende bewijsstukken doordat er maar 1 bijlage kan worden toegevoegd. 

SP2-1332 A069-02 Dubbele bewijsstukken

|*US-Bon-02* 
 |Als medewerker wil ik onder de stap   €˜Soort document    alleen de categorieën zien waarvoor ik een bewijsstuk kan versturen, zodat ik geen bewijsstukken 
dubbel aanlever.| 
    
Team Admin hee  last van - dubbel ingestuurde bewijsstukken 
 -aanvullende bewijsstukken doordat er maar Ã©Ã©n bijlage kan worden toegevoegd. 
 
Voor een uitgebreide beschrijving: zie ingevuld template.

SP2-1331 A069-01 Dubbele bewijsstukken

|*US-Bon-01* 
 |Als medewerker wil ik dat onder de stap  Soort bewijsstuk    de juiste categorieën worden getoond, zodat helder is voor welke processen ik een bewijsstuk kan 
versturen.| 
 
    
 
Team Admin hee  last van 
 - dubbel ingestuurde bewijsstukken 
 -aanvullende bewijsstukken doordat er maar één bijlage kan worden toegevoegd. 

SP2-1237 YDO2 Arbokosten - afwijzing door manager

Betre : medewerkers kunnen meerdere keren Arbokosten declareren in een aanvraag. 
 Als de manager de maand er op via de taak achteraf beoordelen declaraties overige kosten de aanvraag afkeurt, wordt maar een van de bedragen ingehouden op 
het salaris. 
 Er zijn sinds mei 2020 ongeveer 300 medewerkers die een terugvordering van Arbokosten hebben. 
 
! Er lopen meerdere meldingen/wensen op het proces Overige Kosten, echter niet specifiek op het onderdeel ARBO-kosten. Eventueel samen voegen zou een 
optie zijn indien de andere al aangeleverd zijn. Moeten echter niet vertragend werken voor dit incident, omdat er verkeerde bedragen teruggehaald worden bij de 
medewerker ihkv arbokosten. 
 
 **        Het bedrag ingehouden op de salarisstrook komt overeen met het genoemde bedrag in de mail naar de medewerker (totaal van de hele maand aan arbo-
kosten)| 
|*Additionele informatie*|Arbo-kosten worden geregistreerd in SAP in IT0015 onder LC 5013|

SP2-839 WI's (meerdere processen) komen in verkeerde bak

|*Userstory*  
 |Als HRS wil ik graag dat de scenario   s YKWA-AKWA, YKWA-BKWA, YKWA-VKWA, YGEI-YASO, YGEI-YIVW, YM01-CM01 en YGEI-YMO1 worden toegevoegd aan 
de PFAC tabel, zodat deze scenario   s naar het juiste team kunnen worden gerouteerd.| 
| *Accepta e criteria*|  ·    Inrichten en onderhouden Organisa e  
YGEI-YASO moet gerouteerd worden naar : Team P&S Den Haag Skill: Declareren reis/verblijf en studiekosten 
YGEI-YIVW moet gerouteerd worden naar : Team P&S Den Haag Skill: Declareren reis/verblijf en studiekosten 
YM01-CM01 en YGEI-YMO1 moeten gerouteerd worden naar: Team Klantcontact & Uitvoering Skill: Persoonsgegevens  
Dit moet na het transport gedaan worden, op produc e, door ISU| 
 


