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P-Direkt werkt con�nu aan de kwaliteit van het P-Direktportaal. In deze nieuwsbrief

vindt u een overzicht van de werkzaamheden in het P-Direktportaal.

Technische release in weekend van 3 juli naar produc�e

P-Direkt werkt op dit moment achter de schermen hard aan verbeteringen in het

P-Direktportaal. Onderdeel van deze technische release is de vervanging van onze huidige

database. De planning is dat de technische release in het weekend van 3 en 4 juli naar

produc�e gaat.

We ze�en extra capaciteit in om de wijzigingen als gevolg van technische release in het

P-Direktportaal te testen. Zo zorgen we ervoor dat deze release goed verloopt.



Op dit moment voeren wij een heel uitgebreide regressietest uit.

Hiermee willen we zoveel mogelijk verstoringen in onze processen voorkomen.

Door deze extra uitgebreide test gaan enkele geplande verbeteringen later naar de produc�e.

 

P-Direkt wil een verhoogde dijkbewaking instellen na de technische release in het weekend van

3 en 4 juli. Zo kunnen we een probleem direct oplossen als er onverhoopt toch een verstoring

optreedt.

 

Vanwege de technische release zijn er de afgelopen weken geen verbeteringen doorgevoerd,

vanaf  5 juli kunnen we hier weer mee aan de slag.

 

IDU-special ‘overplaatsen’ gaat na vakan�eperiode in produc�e
 

Een van de processen die wordt uitgesteld vanwege de technische release is de verbetering op

het proces 'overplaatsen' als onderdeel van het IDU-proces (instroom-doorstroom-

uitstroomproces). We hebben besloten om dit IDU-proces na de vakan�eperiode in produc�e

te nemen.

 

De nieuwe uitnodiging voor de demo zal verstuurd worden in de periode van eind augustus-

begin september. in de volgende nieuwsbrief krijgt u een meer specifieke datum van de demo

en van het moment waarop we het proces in produc�e nemen. 

 

De aanpassingen in het proces Overplaatsen leveren de volgende voordelen op:

 

een snellere doorloop�jd van de aanvraag.
de indiener hee� zelf de regie over de aanvraag.
de manager of namens de manager kunnen de arbeidsvoorwaarden direct
op de aanvraag invullen



tweezijdigheid is toegevoegd aan het proces. Hiermee vervalt het Addendum
voor de overplaatsingen op eigen verzoek.
Contractverlenging of contractaanpassing kan tegelijk met de overplaatsing.

Wet Poortwachter
 

In het P-Direktportaal worden wijzigingen doorgevoerd in het proces rond de Wet

Poortwachter. Deze aanpassingen zijn bijna gereed. Op dit moment werken we aan het

implementeren van de wijzigingen en aan de communica�e over de wijzigingen.

Naar verwach�ng gaan de aanpassingen eind juli 2021 naar produk�e.

 

Begin juli 2021 versturen we uitnodigingen voor een demo over de wijzigingen die zijn

aangebracht.

 

Het poortwachterproces in het P-Direktportaal wordt op de volgende punten verbeterd:

 

er komt een betere beschrijving van de poortwachtertaken
casemanager kan bijlages bij poortwachtertaken toevoegen
casemanager hee� beter inzicht in de status van het poortwachtertraject.
casemanager kan door rapportage bijhouden of het poortwachterdossier
compleet is.  

Bovendien krijgt het proces een nieuwe look and feel. 

 

Alvast een vooruitblik

In de volgende nieuwsbrief komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 

het proces rond de leasefiets 



een nieuwe look en feel van de verlofmodule

 

Over de nieuwsbrief Releaseberichten
 

De nieuwsbrief Releaseberichten volgt het ritme van de sprints van P-Direkt, en verschijnt

daardoor eens per drie weken. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor hee�

aangemeld. Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen? Stuur dan een mail met uw naam en

func�e naar releaseberichten@p-direkt.minbzk.nl. Wij halen u dan van de verzendlijst. 
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