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1. RELEASENOTES VERSIE 6.0.10 
 

Nr. Omschrijving 

8979 Wanneer dossiertabs aanstaan worden alleen documenten met een gekoppelde 
tab getoond 

8968 RTF sjablonen kunnen niet worden geselecteerd 

8966 Wanneer een veld in een iWriter sjabloon is gekoppeld met het MEMO veld, wordt 
de tekst afgebroken 

8965 Een [Enter] in een iWriter sjabloon leidt tot de code _x000d_ in het MEMO veld in 
JOIN 

8958 Wanneer je via het menu "Beheer" > "Gebruikers" aflopend sorteert, dan worden er 
geen gebruikers weergegeven. 

8947 Verschillende issues bij het zoeken en invoeren van registraties in boeken met 
strikte filtercondities 

8936 Het is niet mogelijk om zaakdocumenten in bulk te verplaatsen 

8934 Maak het mogelijk om tijdelijk nog niet gevalideerde items te verbergen voor 
administrators 

8933 Scherm blijft hangen na de antwoordwizard 

8931 Zet externe identifiers direct bij het aanmaken van registraties 

8927 Checklistuitkomsten worden al ingevuld bij het doorsturen van activiteiten 

8926 Veldomschrijvingen in het zaken itemprofiel zijn leeg, terwijl deze in het formulier 
wel worden getoond. 

8923 Notities bij activiteiten die aangemaakt zijn in Decos D5 worden niet getoond in 
JOIN Zaak & Document 

8920 Verander het bericht dat gebruikers dwingt te filteren in boeken die strikte filter 
condities vereisen 

8915 Vergroot het veld "naam product" in het zaaktype itemprofiel van 100 naar 250 
karakters 

8912 Er worden 2 regels aangemaakt bij commentaar wanneer de zaak wordt 
opgeschort 

8910 Koppelen adres aan contactmoment 
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8905 Het "sluit venster" icoon is niet zichtbaar wanneer procesinformatie wordt geopend 
vanuit de werkvoorraad in 4-frame modus 

8899 Het open bestand venster wordt verkeerd weergegeven in JOIN Zaak & Document 

8896 Het veld "servicenorm" wordt niet leeggemaakt in de zaaktype metadata in JOIN 
Admin 

8886 Het meldingenvenster sluit niet automatisch wanneer in het 3-frame scherm wordt 
geklikt 

8868 [JOIN Samen] De waarde in het veld Afgehandeld wordt teruggezet naar "N" 

8867 [JOIN Samen] Wijzigingen in het documenttype worden niet gesynchroniseerd 

8845 Sla "Datum verzonden" op in het DATE7 veld in het uitgaande documentprofiel 

8832 Functieknoppen in JOIN Now zijn alleen zichtbaar of actief wanneer de gebruiker 
daar voldoende rechten voor heeft 

8816 [JOIN Samen] Maak het mogelijk om later te veranderen met welke partners een 
zaak is gedeeld 

8808 Verbeter de performance van het ophalen van lijsten hiërarchische boeken 

8784 Boekfilters zijn niet direct zichtbaar in de werkvoorraad 

8783 Wanneer een overzicht wordt aangemaakt vanaf de workflowtab, wordt alleen de 
workflow getoond en niet de activiteiten 

8760 Gepubliceerde zaaktypen zijn niet direct zichtbaar wanneer zowel JOIN Zaak als 
JOIN Zaaktypen tegelijkertijd actief zijn 

8759 Het is niet mogelijk om een sjabloon te selecteren waarin een dubbele spatie 
voorkomt 

8757 Het documentboek "zaakdocumenten" komt meerdere keren voor in het 
navigatiepaneel 

8756 Negeer de spatie bij het invoeren van meerdere emailadressen in JOIN 

8743 Maak het niet mogelijk om een workflow toe te wijzen aan een gebruiker zonder 
behandelrechten 

8701 Maak het mogelijk om een zaaktyperelatie met hetzelfde zaaktype te maken 

8688 Voeg de eigenschap opschorttermijn toe aan het zaaktype in JOIN Zaaktypen en 
pas deze toe in JOIN Zaak & Document 

8676 Wanneer de tabelwaarde overeenkomt met de standaard waarde, worden 
subniveaus van de tabel niet correct overgenomen 
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8636 Het filter in "globaal zoeken" wordt onthouden wanneer wordt genavigeerd naar 
"werkvoorraad" 

8624 Gebruik de lijstvolgorde bij het weergeven van persoonlijke overzichten 

8616 Optimaliseren van geparametriseerde queries 

8605 Voeg de eigenschappen "documentstatus" en "documentkenmerk" toe aan het 
itemprofiel "zaakdocumenten" 

8601 Toon gelijkwaardige dossiers in de huidig tab van een registratie 

8585 Wijzig de volgorde van de acties in het actiemenu van de werkvoorraad 

8581 Vul een standaard omschrijving in voor het bericht dat wordt verzonden bij het 
bereiken van een status 

8577 De uitklaplijst met behandelaren wordt niet getoond bij het bulk wijzigen van een 
werkvoorraad overzicht 

8573 Wanneer een HTML-mailing wordt verzonden naar een mailingcode met zowel 
adressen als contactpersonen wordt de mail niet aan alle adressen verzonden 

8568 Onthoud de instelling "bewaar verzonden email in" voor iedere gebruiker 

8558 Wanneer een tabelwaarde wordt gewijzigd in JOIN Zaaktypen, deactiveer de oude 
waarde en maak een nieuwe waarde aan in JOIN Admin 

8545 Toon de omschrijving van een tabelwaarde in de uitkomsttabel (werkvoorraad) 

8502 Bij het annuleren van een zaak wordt de vernietigingsdatum niet berekend 

8438 Toon een waarschuwing als de pagina wordt verlaten wanneer een uitkomst wordt 
gekozen en de afhandelknop niet wordt geselecteerd 

8395 Sta het toe om een adres aan te maken vanuit JOIN Now 
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Introductie 
 

UW DIGITALE AMBITIES 
WAARMAKEN MET JOIN 
 
Hallo JOIN-er! 
 
Het is weer tijd voor een nieuwe update van JOIN Zaak & Document: versie 6.0.10. 
 
Nieuw in versie 6.0.10 is de eerste officiële versie van de nieuwe oplossing JOIN Besluitvorming, 
waarmee u volledig binnen het zaaksysteem uw besluitvormingsproces(sen) kunt inrichten en 
toepassen. Om gebruik te kunnen maken van JOIN Besluitvorming dient u te beschikken over 
een geldige licentie voor JOIN Zaaktypen en de module JOIN Besluitvorming. 
 
Daarnaast hebben wij na de release van versie 6.0.9 veel feedback ontvangen over de 
zaakrapportages. Deze feedback is gebruikt om deze functionaliteit verder te verbeteren. In 
versie 6.0.10 is de optie om zaakrapportages te maken definitief geïntegreerd. Er is dus geen 
script meer nodig om de functie te activeren. 
 
Daarnaast vindt u in dit document een uitgebreide beschrijving van de belangrijkste functionele 
wijzigingen in versie 6.0.10. Het actienummer verwijst naar het totaaloverzicht van acties die zijn 
vrijgegeven in deze versie. Dit overzicht vindt u op de vorige pagina. 
 
Voor een aantal acties die worden beschreven dient u gebruik te maken van JOIN Zaaktypen. 
Mocht u hier vragen over hebben, kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij helpen u 
graag bij het realiseren van uw digitale ambities! 
 
Wij wensen u veel plezier met versie 6.0.10 en blijf ons vooral verbetersuggesties sturen! 
 
David Bronsveld, 
Product Manager 
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JOIN Besluitvorming 
Om gebruik te maken van deze functionaliteit dient u te beschikken over een geldige Zaaktypen-licentie 
inclusief JOIN Besluitvorming 
 
Algemeen 
De oplossing JOIN Besluitvorming stelt u in staat om direct vanuit een zaak een voorstel aan te 
maken en het besluitvormingsproces inclusief accordering te starten. Het volledige proces - van 
het aanmaken van het voorstel tot het definitief verwerken van het genomen besluit - doorloopt 
u vanuit één scherm. Alle actoren in het proces (de opsteller, de manager, het bestuur en het 
secretariaat) maken van dezelfde schermen gebruik. De schermen zijn grotendeels gelijk aan de 
werkvoorraad, waardoor het voor de gebruikers makkelijk maakt om mee om te gaan. 
 
Configuratie vanuit JOIN Zaaktypen 
Een belangrijk verschil met de eerdere oplossing voor besluitvorming is dat de configuratie 
volledig in JOIN Zaaktypen plaatsvindt. U hoeft dus niet meer in JOIN Admin te zijn voor het 
configureren van boeken, itemprofielen, sjablonen en workflow. Alles gebeurt vanuit een 
simpele beheeromgeving. 
 

 
 
U start altijd vanuit de zaak 
Een voorstel wordt altijd aangemaakt vanuit een lopende zaak. Handig, want u bent daar toch 
al de behandelaar van. Daarnaast is alle relevante informatie centraal opgeslagen bij de zaak. 
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Alle informatie in één scherm 
Alle informatie met betrekking tot het voorstel legt u vast in hetzelfde scherm: de verschillende 
paragrafen waarin u het voorstel motiveert en beargumenteert, de adviezen die u van uw 
collega’s heeft ontvangen en de bijlagen die het voorstel onderbouwen. 

 

Accordering, vergaderen en besluiten 
Alle vervolgstappen worden vervolgens binnen dezelfde schermen uitgevoerd: de goedkeurings-
stappen, het voorbereiden van de vergadering (inclusief naadloze integratie met JOIN 
Agenderen) en het daadwerkelijk nemen van het besluit. Dit maakt JOIN Besluitvorming een 
alles-in-één oplossing. 
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Zaakrapportages 
Om gebruik te maken van deze functionaliteit dient u te beschikken over een geldige Zaaktypen-licentie 
 
Algemeen 
Met de standaard zaakrapportages kunt u eenvoudig rapportages aanmaken op de volgende 
drie niveaus: 
 Algemeen: een rapportage over alle zaken in het zaaksysteem binnen de door u 

geselecteerde periode; 
 Per organisatieonderdeel: een rapportage van bijvoorbeeld een specifieke afdeling en 

bijbehorende teams binnen de door u geselecteerde periode; 
 Per zaaktype: een specifieke rapportage van een door u gekozen proces binnen de door u 

geselecteerde periode. 
 
Een rapportage bevat altijd anonieme gegevens en toont geen inhoudelijke informatie over 
zaken. Deze rapportages kunt u met de standaard overzichtsfuncties van JOIN Zaak & Document 
voor uw organisatie genereren. 
 

 
 
De rapportagefunctie kunt u binnen JOIN Zaak & Document benaderen via de navigatiebalk: 

 
 
Het zaakrapport  
Ieder zaakrapport kent dezelfde opbouw: 
 Gestarte zaken versus afgehandelde zaken: hoeveel zaken zijn gestart in de geselecteerde 

periode en de afgehandelde zaken in de periode?; 
 Openstaande zaken: hoeveel zaken staan er open, hoeveel zijn er te laat of nog binnen de 

tijd? Hierbij wordt ook rekening gehouden met wettelijke- en servicenormen. In het specifieke 
zaaktyperapport wordt tevens weergegeven hoeveel zaken er per status nog open staan; 

 Afgehandelde zaken: hoeveel zaken zijn er in deze periode afgehandeld, binnen of buiten de 
termijn? Bij het specifieke zaaktyperapport wordt daarnaast de uitkomst getoond. 

 



 

10 

U kunt het rapport ook als pdf openen. U kunt het rapport dan eenvoudig opslaan en delen 
buiten JOIN Zaak & Document. Uiteraard wordt er in het pdf netjes weergegeven op welke 
periode het rapport betrekking heeft. 
 

 
 
Het zaakrapport inplannen 
Wanneer u het rapport periodiek wilt laten versturen naar bijvoorbeeld uw afdelingsmanager, 
dan kunt u een zogenaamd ‘terugkeerpatroon’ instellen voor het rapport. Het rapport wordt dan 
op het ingestelde moment per mail (met het rapport als aangehechte pdf) verzonden. 
 

  
Terugkeerpatroon instellen 
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8915: Vergroot het veld "naam product" in het zaaktype itemprofiel van 100 naar 250 karakters 
Om gebruik te maken van deze functionaliteit dient u te beschikken over een geldige Zaaktypen-licentie 
 
Vanaf de eerstvolgende release van JOIN Klantcontact (JKC) zal gebruik worden gemaakt van de 
producten die bij het zaaktype worden vastgelegd. Om deze integratie mogelijk te maken is deze 
kleine aanpassing gedaan. Wanneer een zaaktype gekoppeld is aan één of meerdere producten 
uit de product- en dienstencatalogus (PDC), dan worden deze vastgelegd bij de zaaktype-
metadata in JOIN Admin. JKC maakt van deze gegevens uiteindelijk gebruik bij het bepalen van 
product- en zaaktype (bij het registreren van een nieuwe zaak) 
 
8808: Verbeter de performance van het ophalen van lijsten hiërarchische boeken 
Werkt u met het zaaksysteem op basis van JOIN Zaaktypen, dan bent u bekend met de term 
“hierarchische boeken”. Dit zijn collecties in de interface niet apart zichtbaar zijn, maar 
“gebundeld” onder een collectie. Dit heeft veel voordelen, onder andere op het gebied van 
autorisatie, hergebruik van metadata en nummering.  
 
Nu het gebruik van deze werkwijze toeneemt (ook door klanten die niet zaakgericht werken!) 
zijn we ook constant bezig met het verbeteren van de performance bij het laden van registraties 
en collecties.  
 
Klanten die zaakgericht werken zijn gewend dat de hierarchische collectie flink kan uitdijen. 
Waarbij meer dan 300 zaaktypen (= boeken) geen uitzondering is. Om bij een nieuwe registratie 
de lijst met beschikbare boeken snel te kunnen ophalen maken we gebruik van een andere 
techniek voor het laden van de lijst. 
 
Omdat deze nieuwe techniek niet goed om kan gaan met een lege regel, ziet u in plaats van de 
lege regel een “streepje”. Zie ook onderstaande schermafbeelding. U kunt op 2 manieren een 
waarde selecteren: 
 

1. Automatisch aanvullen door een waarde in te typen. De focus wordt automatisch op het 
streepje gezet, dus extra klikken is niet nodig. 

2. Klik op het pijltje (rechts) om de uitklaplijst te openen en een waarde te selecteren. 
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8756: Negeer de spatie bij het invoeren van meerdere emailadressen in JOIN 
Wanneer vanuit JOIN Zaak & Document wordt gemaild, is het mogelijk om de mail naar 
meerdere adressen te sturen. Dit gaat echter fout wanneer er spaties tussen zitten. Vanaf versie 
6.0.10 wordt hier beter rekening mee gehouden. Eventuele spaties worden genegeerd. 
 

 
 
8624: Gebruik de lijstvolgorde bij het weergeven van persoonlijke overzichten 
In eerdere versies van JOIN Zaak & Document werden persoonlijke overzichten altijd 
weergegeven volgens de formulierweergave en niet volgens de lijstweergave. Dit werkte niet 
intuïtief, aangezien het overzicht vanuit de lijst wordt gegenereerd. Dit is nu gecorrigeerd. De 
lijst zoals die in ieder boek wordt getoond bepaalt nu ook hoe het overzicht wordt getoond. Dit 
kan bijvoorbeeld handig zijn bij het exporteren van het overzicht naar Excel. 
 

 
Genereer een overzicht direct vanuit de lijst 
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8701: Maak het mogelijk om een zaaktyperelatie met hetzelfde zaaktype te maken 
Om gebruik te maken van deze functionaliteit dient u te beschikken over een geldige Zaaktypen-licentie 
 
Er bestaan scenario’s waarin het handig is om een zaaktyperelatie met hetzelfde zaaktype te 
maken. Bijvoorbeeld bij een vervolgzaak. Stel dat uw organisatie objecten verhuurt en de 
potentiele huurder wijst het aanbod af, dan kunt u als vervolgzaak instellen dat een zaak van 
hetzelfde verhuur-zaaktype opnieuw start. 

 

 
8688: Voeg de eigenschap opschorttermijn toe aan het zaaktype in JOIN Zaaktypen en pas deze 
toe in JOIN Zaak & Document 
Om gebruik te maken van deze functionaliteit dient u te beschikken over een geldige Zaaktypen-licentie 
 
In JOIN Zaak & Document is de opschortfunctionaliteit geïntroduceerd.  Een onderdeel van deze 
functionaliteit is de mogelijkheid om een vaste opschorttermijn in te stellen. Dit kunt u 
bijvoorbeeld gebruiken wanneer u de aanvrager van een vergunning vijf dagen de tijd geeft om 
een ontbrekend document aan te leveren. 
 

 
Het instellen van de opschortfunctionaliteit en de opschorttermijn kan in JOIN Admin 
 
Sinds de laatste release van JOIN Zaaktypen is het nu ook mogelijk om een vaste opschorttermijn 
per zaaktype in te stellen. Vanaf versie 6.0.10 wordt deze waarde ook daadwerkelijk 
overgenomen in de zaaktype-workflow:  
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De opschortinstellingen in JOIN Zaaktypen 
 
Het opschorttermijn wordt automatisch berekend in het veld “verwachte datum hervatting” die 
de eindgebruiker vind in de werkvoorraad (bij de functie opschorten):  
 

 
 
 

8585: Wijzig de volgorde van de acties in het actiemenu van de werkvoorraad 
De acties in het werkvoorraad actie-menu stonden niet in een logische volgorde. Er is nu gekozen 
voor een alfabetische volgorde (A-Z): 
 

 
 
8581: Vul een standaard omschrijving in voor het bericht dat wordt verzonden bij het bereiken 
van een status 
Om gebruik te maken van deze functionaliteit dient u te beschikken over een geldige Zaaktypen-licentie 
 
Bij het bereiken van een status is het mogelijk om de betrokkene van de zaak (vaak de aanvrager) 
een bericht te sturen waarin dit wordt toegelicht. Dit bericht wordt als zaakdocument met het 
type “statusnotificatie” opgeslagen bij de zaak. 
 
De registratie van dit document bevatte tot dusverre geen omschrijving en was daarom in de 
zaak slecht “leesbaar”. Dit is nu aangepast met een standaard omschrijving. 
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8568: Onthoud de instelling "bewaar verzonden email in" voor iedere gebruiker 
Sinds enige tijd is het mogelijk om vanuit de zaak verzonden emailberichten op te slaan als 
document in de zaak. De instelling “bewaar verzonden email in zaakdocumenten” wordt door 
veel gebruikers toegepast om de zaak compleet te houden, ook wanneer er veel wordt gemaild. 
 
Deze instelling moest iedere keer opnieuw worden geactiveerd. Dat hoeft nu niet meer. Zodra 
de gebruiker het hokje heeft aangevinkt, onthoudt het systeem deze totdat de gebruiker het 
bewust weer uitzet. 
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8545: Toon de omschrijving van een tabelwaarde in de uitkomsttabel (werkvoorraad) 
Bij een tabel is het mogelijk om naast de tabelwaarde een omschrijving in te voeren. Vanaf 6.0.10 
kan deze omschrijving, wanneer deze afwijkt van de tabelwaarde, in de werkvoorraad worden 
getoond. 
 
Als applicatiebeheerder stelt u dit in bij de tabel (let op dat het alleen werkt voor enkellaagse 
tabellen). In onderstaande afbeelding ziet u het resultaat hiervan in de werkvoorraad van JOIN 
Zaak & Document. 
 

 
De configuratie in JOIN Admin 

 

  

Het resultaat in JOIN Zaak & Document. De omschrijving staat tussen [ ] 

8438: Toon een waarschuwing als de pagina wordt verlaten wanneer een uitkomst wordt 
gekozen en de afhandelknop niet wordt geselecteerd  
 
We hebben veel opmerkingen ontvangen van gebruikers over het “zomaar” afhandelen van een 
handmatige beslissing zonder dat dit de bedoeling was. In JOIN Zaak & Document was het tot 
versie 6.0.10 namelijk zo dat een beslissing wordt afgehandeld zodra er een keuze was gemaakt. 
Op veler verzoek hebben we dit gedrag nu aangepast. 
 
Wanneer een uitkomst wordt geselecteerd bij de beslissing, dan zal direct onderstaande melding 
worden getoond: 
 

 
 
Wanneer u de pagina verlaat zonder op de groene knop te drukken, dan wordt de uitkomst weer 
ongedaan gemaakt. U bent er dus zeker van dat de beslissing pas wordt afgehandeld wanneer 
u dat wilt. 
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8395: Sta het toe om een adres aan te maken vanuit JOIN Now  
 
Sinds de introductie van JOIN Now zijn er diverse wijzigingsverzoeken binnengekomen voor een 
functionaliteit om een adres direct vanuit het registratiescherm aan te maken. Sinds het in JOIN 
Now mogelijk is om ook dossiers en zaken aan te maken, is het niet meer dan logisch dat dit ook 
mogelijk wordt gemaakt voor adresregistraties. 
 
U vindt de functie “nieuw adres” in het adres koppelvenster. Let erop dat u voldoende rechten 
moet hebben om deze actie uit te kunnen voeren. 
 

 
Nieuw adres registreren 
 

 
Het scherm om het adres te registreren. Klik op “opslaan” om verder te gaan met document of zaak 
 
8558: Wanneer een tabelwaarde wordt gewijzigd in JOIN Zaaktypen, deactiveer de oude waarde 
en maak een nieuwe waarde aan in JOIN Admin 
Om gebruik te maken van deze functionaliteit dient u te beschikken over een geldige Zaaktypen-licentie 

In JOIN Zaaktypen is het mogelijk om een tabelwaarde aan te maken, aan te passen en te 
verwijderen. Een verwijderde tabelwaarde wordt gedeactiveerd in de tabel in JOIN Admin. 
 
Vanaf versie 6.0.10 wijzigt de integratie tussen JOIN Zaaktypen en het zaaksysteem als volgt: een 
gewijzigde tabelwaarde wordt als nieuwe tabelwaarde toegevoegd aan de tabel in JOIN Admin. 
De oude waarde wordt gedeactiveerd in de tabel in JOIN Admin.   
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2. RELEASENOTES VERSIE 6.0.9 
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Introductie 
 

UW DIGITALE AMBITIES 
WAARMAKEN MET JOIN 
 
Hallo JOIN-er! 
 
Het is weer tijd voor een nieuwe update van JOIN Zaak & Document: versie 6.0.9. 
 
Nieuw in deze versie is de (beta)-introductie van zaakrapportages. Op een laagdrempelige wijze 
kunnen uw eindgebruikers rapportages maken voor bijvoorbeeld uw afdelingen en teams of per 
zaaktype. Wilt u (kosteloos) van de rapportagefunctie gebruik maken? Stuurt u ons een mail, dan 
gaan wij dit voor u realiseren.  
 
In dit document vindt u daarnaast een uitgebreide beschrijving van de belangrijkste functionele 
wijzigingen in versie 6.0.9. Het actienummer verwijst naar het totaaloverzicht van acties die zijn 
vrijgegeven in deze versie. Dit overzicht vindt u op de vorige pagina. 
 
Voor een aantal acties die worden beschreven dient u gebruik te maken van JOIN Zaaktypen. 
Voor vragen hierover kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag bij 
het realiseren van uw digitale ambities! 
 
Wij wensen u veel plezier met versie 6.0.9. En blijf ons vooral verbetersuggesties sturen! 
 
David Bronsveld, 
Product Manager 
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Zaakrapportages 
Om gebruik te maken van deze functionaliteit dient u te beschikken over een geldige Zaaktypen-licentie 
 
Algemeen 
Met de standaard zaakrapportages kunt u eenvoudig rapportages aanmaken op de volgende 3 
niveaus: 
 Algemeen: een rapportage over alle zaken in het zaaksysteem binnen de door u 

geselecteerde periode 
 Per organisatieonderdeel: een rapportage van bijvoorbeeld een specifieke afdeling en 

bijbehorende teams binnen de door u geselecteerde periode 
 Per zaaktype: een specifieke rapportage van een door u gekozen proces binnen de door u 

geselecteerde periode 
 
Het rapport bevat altijd anonieme gegevens en toont geen informatie over zaken inhoudelijk. 
Deze overzichten kunt u met de standaard overzichtsfuncties van JOIN Zaak genereren voor uw 
organisatie. 
 

 
 
De rapportagefunctie kunt u binnen JOIN Zaak & Document benaderen via de navigatiebalk: 
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Het zaakrapport  
Ieder zaakrapport kent dezelfde opbouw: 
 Gestarte zaken vs afgehandelde zaken: we tonen het aantal zaken dat gestart is in de 

geselecteerde periode en de afgehandelde zaken in de periode. 
 Openstaande zaken: hoeveel zaken staan er open, hoeveel zijn er te laat of nog binnen de 

tijd. Hierbij wordt ook rekening gehouden met wettelijke- en servicenormen. In het specifieke 
zaaktyperapport wordt tevens weergegeven hoeveel zaken er per status nog open staan. 

 Afgehandelde zaken: hoeveel zaken zijn er in deze periode afgehandeld, binnen of buiten de 
termijn. Bij het specifieke zaaktyperapport wordt daarnaast de uitkomst getoond. 

 
U kunt het rapport ook als pdf openen. U kunt het rapport dan eenvoudig opslaan en delen 
buiten JOIN. Uiteraard geven wij in de pdf netjes weer op welke periode het rapport betrekking 
heeft. 
 

 
 
Het zaakrapport inplannen 
Wilt u het rapport periodiek laten versturen naar bijvoorbeeld uw afdelingsmanager, dan kunt 
u een terugkeerpatroon instellen voor het rapport. Het rapport wordt dan op het ingestelde 
moment per mail (en het rapport als aangehechte PDF) verzonden. 
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8690: Toon de toegewezen behandelaar (binnen rol) in het veld "huidige behandelaar" 
In versie 6.0.6 hebben we een nieuwe macro geïntroduceerd (currenthandler()  ) waarmee de 
huidige behandelaar van de workflow wordt getoond. Deze macro is nu uitgebreid naar 
aanleiding van de functionaliteit die in versie 6.0.7 is geïntroduceerd om een actie toe te wijzen 
aan een behandelaar binnen de gebruikersrol (=eenheid).  
 
De weergave is in dit geval als volgt: eerst de naam van de rol, scheidingsteken / en dan de naam 
van de behandelaar:  
 

 

Voor deze wijziging is geen aanvullende configuratie nodig. 
 
8642: Sta het niet toe om gebruikersrollen te verwijderen wanneer deze nog niet afgehandelde 
werkvoorraad heeft 
In JOIN Admin is het niet mogelijk om een gebruiker te verwijderen als deze nog openstaande 
activiteiten op zijn/haar naam heeft staan. De applicatiebeheerder krijgt een melding en dient 
eerst deze activiteiten af te handelen of door te sturen naar een collega. 
 

 
 
Voor gebruikersrollen was dit nog niet mogelijk. Echter, sinds activiteiten ook rechtstreeks aan 
de rol kunnen worden gestuurd is het belang van het ten onrechte verwijderen van activiteiten. 
Met ingang van versie 6.0.9 is dit geborgd: u kunt geen rollen verwijderen als er nog acties 
openstaan. 
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8580: Sta toe om acties in de wacht te zetten als opschorting is geactiveerd 
Vanaf JOIN versie 6.0 is het mogelijk om workflow activiteiten op te schorten. Dit houdt in dat de 
verwachte einddatum bij hervatting van de activiteit wordt verlengd met de duur van de 
opschorting. Tevens wordt de activiteit gedurende opschorting verplaatst naar het bakje 
“Wacht/Opgeschort”. 
 
Omdat het ook voorkomt dat activiteiten “gewoon” worden geparkeerd (zonder dat de duur van 
opschorting effect heeft op de verwachte einddatum) is een extra instelling toegevoegd aan de 
opschortfunctie. U kunt dan gewoon gebruik maken van de opschortfunctionaliteit (bijvoorbeeld 
inplannen dat de activiteit automatisch weer in uw werkvoorraad terugkeert) zonder dat de 
einddatum wijzigt. 
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8527: Sta het gebruikers toe om notificaties per mail te ontvangen 
Kent u het meldingencentrum in JOIN Zaak & Document. Hier kunt u zelf instellen voor welke 
werkvoorraden u meldingen ontvangt als er bijvoorbeeld een nieuwe zaak is gestart of als 
iemand aan taak namens u heeft afgehandeld. 
 
Van veel klanten hebben wij het verzoek gekregen om deze functie ook beschikbaar te maken 
buiten JOIN Zaak & Document. Vanaf versie 6.0.9 is het dan ook mogelijk om in te stellen dat u 
deze meldingen ook per mail gaat ontvangen. 
 
In JOIN Zaak kan iedere gebruiker zelf instellen (bij de instellingen in het meldingencentrum) of 
meldingen per mail worden verzonden. Ook kunt u instellen hoe vaak u deze mail wilt ontvangen 
(bijvoorbeeld iedere 6 uur): 
 

 
 
Vervolgens ontvangt u een mail van JOIN. In deze mail worden de meldingen getoond 
vergelijkbaar met het meldingencentrum. Door op de melding te klikken komt u direct in de 
betreffende activiteit in JOIN. Om de mail overzichtelijk te houden tonen we alleen de eerste 10 
meldingen. Heeft u er meer ontvangen, dan kunt u vanuit de mail direct doorklikken naar het 
meldingencentrum.  
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8314: Sta toe om een macro en standaardwaarde in zaakkenmerken vast te leggen 
Om gebruik te maken van deze functionaliteit dient u te beschikken over een geldige Zaaktypen-licentie 
 
In de laatste release van JOIN Zaaktypen is functionaliteit geïntroduceerd waarmee een macro 
of standaardwaarde kan worden ingesteld voor een zaakkenmerk. Om de macro of 
standaardwaarde daadwerkelijk te kunnen toevoegen aan het zaaksysteem dient u te 
beschikken over versie 6.0.9. 
 

 
 
Tip: maakt u ook gebruik van de GEO-oplossing binnen JOIN en heeft u een zaakkenmerk 
opgenomen om de (BAG)-locatie (of het perceel) op te nemen bij de zaak, dan kunt u nu de 
macro %COBJECT_MARK% opnemen om de koppelfunctie te activeren. 
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3. RELEASENOTES PATCH 6.0.8 
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Introductie 
Hallo JOIN-er! 
 
Wij hebben de afgelopen periode weer hard gewerkt aan een nieuwe release voor JOIN Zaak & 
Document. En daar heeft u aan bijgedragen door ons veel bruikbare input te leveren. We zijn u 
niet alleen heel erg dankbaar hiervoor, we vragen u ook om dit vooral te blijven doen! 
 
In dit document vindt u een uitgebreide beschrijving van de belangrijkste functionele wijzigingen 
in versie 6.0.8. Het actienummer verwijst naar het totaaloverzicht van acties die zijn vrijgegeven 
in deze versie.  
 
Een aantal acties zijn alleen relevant wanneer u beschikt over de BAG-module (GEO) of wanneer 
u gebruik maakt van JOIN Zaaktypen. Dit wordt per actie vermeld. Ook de acties voor JOIN Now 
zijn in de releasenotes opgenomen. 
 
Wij wensen u veel plezier met versie 6.0.8! En blijf ons vooral verbetersuggesties sturen! 
 
David Bronsveld, 
Product Manager 
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Sneak preview: zaakrapportages 
Om gebruik te maken van deze functionaliteit dient u te beschikken over een geldige Zaaktypen-licentie 
 
Misschien heeft u laatst het webinar “Managementrapportages in JOIN Zaak & Document” 
gevolgd en dan bent u hier al van op de hoogte. Mocht u het gemist hebben: er wordt 
momenteel hard gewerkt aan een standaard rapportagemodule binnen het zaaksysteem. Deze 
wordt u kosteloos ter beschikking gesteld wanneer u gebruik maakt van JOIN Zaaktypen. 
 
Met de rapportagetool stellen wij uw eindgebruikers in staat om op een laagdrempelige manier 
rapportages te genereren over uw zaaksysteem. Hoeveel zaken ontvangt u en handelt u af in 
een bepaalde periode, hoeveel zaken zijn nog binnen de afhandelingsnorm en met welk 
resultaat heeft u zaken afgehandeld. Al deze functies zijn binnenkort voor u beschikbaar. En nog 
veel meer: wat dacht u van het inplannen en per mail versturen van de rapportages en 
automatische omzetting naar PDF? 
 
Zover is het echter nog niet. We gaan nu eerst de puntjes op de i zetten en bieden u vanaf 6.0.9 
de kans om deze nieuwe functionaliteit uit te brengen.  Voordat we het definitief vrijgeven 
kunnen we met uw feedback de oplossing nog beter laten aansluiten op uw behoeften. 
 
Wilt u mee testen? Laat het ons weten! 
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8675: Toon bestandsiconen en maak het mogelijk om bestanden direct te openen in lijsten van 
gekoppelde documenten 
In verschillende versies van JOIN hebben wij de functionaliteit ontwikkeld waarmee bestanden 
kunnen worden geopend zonder dat de registratie hoeft te worden geopend. Eerst in de 
vernieuwde werkvoorraad, toen in de lijst van registraties. 
 
Vanaf deze versie wordt deze functionaliteit ook toegepast op de gekoppelde documenten (bij 
een zaak, een dossier of een adres). Wanneer het icoon blauw is, betekent dit dat er minimaal 
één bestand is gekoppeld. Is dit niet het geval, dan is het icoon grijs en kan niet worden 
aangeklikt. 
 

 
 
Om deze functionaliteit te kunnen gebruiken is geen aanvullende configuratie nodig. 
 
8671: Maak het mogelijk om op zaaktype te filteren bij zoeken door zaakdocumenten 
Om gebruik te maken van deze functionaliteit dient u te beschikken over een geldige Zaaktypen-licentie 
 
In 6.0.6 hebben we een nieuwe manier geïntroduceerd om binnen zaken naar zaakdocumenten 
te zoeken. Zaakdocumenten zijn immers niet meer te raadplegen zonder toegang tot de zaak. 
Hoewel dit een veilige methode is en ook nog eens een stuk eenvoudiger voor een eindgebruiker 
(om een nieuw document aan een zaak toe te voegen), leverde dit ook een beperking op bij het 
zoeken naar specifieke documenten. 
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Deze nieuwe functionaliteit is verder verbeterd: nu kan ook een selectie worden gemaakt op 
zaaktype. Per zaaktype worden dan alleen nog de relevante documenttypen getoond en kunt u 
nog gerichter naar uw documenten zoeken. 
 
8650: Ondersteun de PDF/A2-formaten voor scans en naar PDF geconverteerde document-
bestanden 
Het PDF/A2-formaat is de definitieve opvolger van PDF/A1. PDF/A2 slaat de brug tussen PDF/A1 
en PDF 1.7 waarbij PDF/A2 een betere geschiktheid heeft voor langdurig archiveren van 
documenten waar elementen inzitten die niet door PDF/A1 worden ondersteund en waarbij PDF 
1.7 kan worden gebruikt voor elementen die niet door PDF/A2 ondersteund worden. 
 
U kunt in de JOIN Config editor zelf instellen welk PDF-formaat u gebruikt voor het converteren 
van bestanden en de opslag van scanbestanden. 
 
8649: Maak het optioneel mogelijk om sneller te bladeren door dossiers en bestanden 
In de afgelopen releases zijn al meerdere verbeteringen doorgevoerd om het bladeren door 
dossiers en documenten te verbeteren. In versie 6.0.8 hebben we dit wederom verder 
geoptimaliseerd. Deze nieuwe functionaliteit zal leiden tot flink gewijzigd gedrag. Daarom is 
besloten om deze nieuwe functie optioneel aan te bieden via de JOIN Config editor. De 
instellingen waarmee u dit gedrag kunt activeren vindt u in de onderstaande schermafbeelding: 
 

 
 
De eerste instelling zorgt ervoor dat u de functie kunt gebruiken in JOIN. De tweede instelling 
zorgt ervoor dat de nieuwe functionaliteit standaard het nieuwe gedrag is voor bladeren in JOIN. 
Staat de instelling op “true” dan krijgt u er in JOIN twee nieuwe functies bij: 
 
 In de knoppenbalk van de dossierlijst vindt u de knop “blader door gekoppelde documenten”. 

Hiermee kunt u na het selecteren van een dossier snel door de lijst van documentenbladeren 
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(ook met het gebruik van de pijltjestoets). Het tabblad documenten van het dossier wordt 
standaard geopend, zodat u direct door de documentenlijst kunt navigeren. 

 U kunt ook met uw pijltjestoetsen door de lijst van dossiers bladeren. De documenten van 
het gekozen dossier worden automatisch getoond.  

 Op het documententabblad heeft u een functie “blader door gekoppelde bestanden”. Aan de 
rechterkant van het scherm kunt u de bestanden direct zien in het previewscherm. Staat dit 
scherm uit, dan kunt u ook direct vanuit de lijst de bestanden openen. 

 

 
 
 
8638: Sta het toe om naar Nederlandse postcodes te zoeken met of zonder spatie 
De standaard schrijfwijze van een postcode is 1111 AA. Dat betekent dat er altijd een spatie 
tussen de 4 cijfers en 2 letters staat. Bij het zoeken naar de postcode was het tot de vorige versie 
van belang dat deze spatie wel in acht werd genomen. 
 
Vanaf versie 6.0.8 maakt het in de applicatie niet meer uit of er wordt gezocht met of zonder 
spatie. In beide gevallen zal de zoekopdracht het juiste resultaat opleveren. 
 

 
 
 
8598: Verbeter de set van documenten die getoond wordt in de bestandsviewer voor een dossier 
met meer dan 50 gekoppelde documenten 
In een eerdere versie van JOIN Zaak & Document is de functionaliteit ontwikkeld om 
documenten (gekoppeld aan een zaak of een dossier) te openen vanuit de 4-frame. Echter, bij 
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grote dossiers worden alleen de eerste vijftig documenten geopend. Vanwege nadelige gevolgen 
voor de performance kunnen we dit niet aanpassen. Wel is het nu mogelijk om de sortering aan 
te passen om bijvoorbeeld de laatste vijftig toegevoegde documenten te tonen (meest recente 
bovenaan). 

 
8591: Centreer de kaartweergave van fulltext search op de laatste locatie als de zoekresultaten 
geen geldige nieuwe locatie bevatten 
In de fulltext-search functie wordt gebruik gemaakt van een kaartweergave. Met deze 
verbetering onthoudt JOIN de laatst getoonde locatie als de nieuwe zoekopdracht geen nieuwe 
locatie oplevert. In de vorige versie sprong de kaart dan altijd terug naar “Nederland”. Voor onze 
klanten overzee (bijvoorbeeld op Curaçao) betekent deze wijziging dat we niet de oversteek 
maken van het warme Curaçao naar het koude Nederland, maar netjes Curaçao blijven tonen 
in de kaart. 
 

 
 
 
8565: Sta het toe om alle types registraties aan een afgehandelde zaak te koppelen als de 
instelling "Sta het toe om aan een afgehandeld dossier te koppelen" aan staat in JOIN Admin 
In een eerdere versie van JOIN is een optie toegevoegd (in JOIN Admin) namelijk: “Sta het toe om 
een dossier/zaak aan een afgehandeld dossier/zaak te koppelen”. 
 
Het bereik van deze functie is uitgebreid in versie 6.0.8. Wanneer deze optie aan staat, is het ook 
mogelijk om een andere registratie (zoals een document of een projectdossier) te koppelen aan 
het afgehandelde dossier. 
 
U vindt de nieuwe optie onder het menu “opties” in JOIN Admin. De optie heeft als omschrijving 
“Sta het toe om een registratie aan een afgehandeld dossier te koppelen”. 
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8482: Wijzig de manier waarop een sjabloon wordt aangemaakt vanuit zaaktypen.nl 
Om gebruik te maken van deze functionaliteit dient u te beschikken over een geldige Zaaktypen-licentie 
 
Vanuit onze klantgroep die met JOIN Zaak werkt (op basis van Zaaktypen.nl) hebben wij 
verschillende verbeterverzoeken ontvangen voor de sjabloonintegratie vanuit het zaaktype. 
 
Tot versie 6.0.8 werd voor iedere combinatie zaaktype/documenttype een sjabloonregistratie 
aangemaakt (op basis van de waarde in het veld “Model”). De sjabloonregistratie moest 
vervolgens worden voorzien van een sjabloonbestand. Dit leidde tot veel aanvullende 
werkzaamheden in zowel JOIN Admin als op de server. En dat gaat in tegen ons principe om het 
beheren van het zaaksysteem vanuit het zaaktype te laten plaatsvinden. 
 
De werkwijze is daarom sterk vereenvoudigd en gaat als volgt: 
 
 In Zaaktypen.nl wordt een waarde ingevuld in het veld model. Deze waarde kan tevens 

worden hergebruikt omdat deze aan een standaard tabel is toegevoegd. Neem als voorbeeld 
modelwaarde “brief”; 

 Vervolgens publiceert u het zaaktype waar het documenttype aan gekoppeld is naar JOIN 
Zaak & Document (Admin); 

 Wanneer in JOIN al een sjabloon bestaat met de omschrijving “brief”, dan wordt dit sjabloon 
gekoppeld aan het documenttype als standaard sjabloon. U kunt het sjabloon dus talloze 
malen hergebruiken; 

 Wanneer in JOIN nog geen sjabloon bestaat met de omschrijving “brief”, dan wordt de 
sjabloonregistratie aangemaakt. Alleen in dit geval dient u nog het daadwerkelijke 
sjabloonbestand te koppelen.  

 
Hiermee zorgen we er niet alleen voor dat het sjabloonbeheer in het zaaksysteem sterk wordt 
gereduceeerd, maar ook het aantal sjablonen.  
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8478: Introduceer de mogelijkheid om een documentregistratie te koppelen aan een bestaand 
bestand 
Vanuit onze grote klantgroep die inmiddels met JOIN Zaak & Document (op basis van 
zaaktypen.nl) werkt is een duidelijk ontwikkelverzoek gekomen voor “eenmalige opslag, 
meervoudig gebruik”. In de oude configuratie was het nog mogelijk om een document te 
koppelen aan meerdere zaken (bijvoorbeeld een besluit dat betrekking heeft op meerdere zaken 
of een brief waarin zowel een aanvraag als een melding wordt gedaan). In de nieuwe methodiek 
(waarin een document exclusief onderdeel van de zaak is) was dit echter niet mogelijk.  
 
En dat is overigens heel bewust gedaan: waar het bestand deelbaar is, geldt dit in veel gevallen 
niet voor het documenttype. Bijvoorbeeld een brief die zowel een aanvraag van zaaktype A 
betreft en tegelijkertijd de melding voor zaaktype B. 
 
Om deze reden is er voor gekozen om niet het document, maar het bestand deelbaar te maken. 
 
De functie die is ontwikkeld maakt het mogelijk om bij het koppelen van een bestand nu ook 
een bestaand bestand te koppelen. Op het bestandentabblad heeft u naast de bestaande opties 
voor het maken of koppelen van een bestand nu ook de mogelijkheid om een reeds bestaand 
bestand te koppelen: 
 

 
 
De werkwijze is eenvoudig: u zoekt het document op waarvan u het bestand wilt “hergebruiken”. 
JOIN maakt geen kopie van het bestand, maar legt een verwijziging naar het oorspronkelijke 
bestand. Dit mag uiteraard ook een scanbestand zijn. 
 
Voor deze wijziging is geen aanvullende configuratie van JOIN Zaak & Document nodig. Ook is 
een licentie voor zaaktypen.nl geen vereiste. 
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8473: Sta het administrators toe om uitgecheckte registraties in te checken en log deze actie 
Al sinds jaar en dag is het mogelijk om in JOIN registraties (dossiers en documenten) uit te 
checken. Hiermee kunt u bijvoorbeeld wijzigingen in uw word-bestanden aanbrengen die pas 
voor andere gebruikers zichtbaar worden nadat u de registratie weer heeft ingecheckt. 
 
U (applicatiebeheerder) kunt gebruikers het privilege geven om registraties in- en uit te checken. 
Dit doet u bij het onderdeel gebruikersbeheer in JOIN Admin. Daarnaast kunt u gedelegeerde 
gebruikers in staat stellen om registraties in te checken. 
 
Met de wijziging in versie 6.0.8 stellen we administrators (gebruikers met het privilege 
“administrator”) in staat om registraties altijd in te checken. Wanneer de registratie wordt 
ingecheckt, leggen we dit tevens vast in de audit-trail van de registratie. 
 

 
 
Voor deze wijziging is geen aanvullende configuratie van JOIN Zaak & Document nodig. 
 
8467: Toon nooit direct de volgende actie voor acties die aan een gedelegeerde gebruiker zijn 
toegekend 
In de werkvoorraad van JOIN Zaak & Document wordt een volgende (worklfow)actie direct 
getoond wanneer u de behandelaar bent van deze actie. Dit geldt ook voor de gebruikersrol 
waar u als behandelaar lid van bent en tot de vorige versie ook voor acties waarvoor u bent 
gedelegeerd. 
 
Dit laatste gedrag was ongewenst. Om deze reden wordt vanaf versie 6.0.8 de volgende actie 
nooit meer direct getoond wanneer u door een andere gebruiker gemachtigd bent om de actie 
te behandelen.  
 

 
 
Voor deze wijziging is geen aanvullende configuratie van JOIN Zaak & Document nodig. 
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8389: Maak het berekenen van de wettelijke en service verwachte afhandeldatum afhankelijk 
van de externe behandelapplicatie 
Om gebruik te maken van deze functionaliteit dient u te beschikken over een geldige Zaaktypen-licentie 
 
Al sinds enige tijd is het mogelijk om een koppeling met een extern systeem (bijvoorbeeld de 
StUF-Zaken koppeling met Squit XO of SBA) deels te configureren vanuit zaaktypen.nl. Dit doet 
u door een zogenaamde externe applicatie te koppelen aan het zaaktype. Op basis van deze 
configuratie wordt het voor een extern systeem mogelijk om in een bepaalde hoedanigheid (rol) 
te communiceren met JOIN Zaak & Document. We onderscheiden hier de volgende rollen: 
 
Initiator 
Het externe systeem mag zaken starten in het zaaksysteem (bijvoorbeeld een extern 
webformulier). 
 
Afnemer 
Het externe systeem mag zaken ontvangen en verwerken in het eigen systeem (bijvoorbeeld 
een vergunningenapplicatie). 
 
Behandelaar 
Het externe systeem mag zaken in behandeling nemen, termijnen bepalen, statussen 
terugschrijven naar het zaaksysteem etc. (bijvoorbeeld een clientapplicatie). 
 
Wanneer een externe applicatie zaken mag behandelen, staan wij vanaf deze versie ook toe dat 
deze externe applicatie naast het “zetten” van de status en de behandelaar ook de wettelijke en 
servicedatum in de zaak mag bepalen. Ook als de externe applicatie in staat is de zaak op te 
schorten of te verlengen, kan deze in het zaaksysteem te muteren. 
 

 
 
Voor deze wijziging dient u in uw zaaktype de externe applicatie te configureren. 
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7885: Ontkoppel de workflow van het boek als de zaaktype-eigenschap "handmatige 
behandeling" op true wordt gezet en sta toe een andere workflow te koppelen 
Om gebruik te maken van deze functionaliteit dient u te beschikken over een geldige Zaaktypen-licentie 
 
Alhoewel wij nadrukkelijk adviseren om zoveel mogelijk gebruik te maken van de door 
Zaaktypen.nl gegenereerde workflow, zijn er scenario’s denkbaar waarbij u de standaard 
zaakworkflow wilt vervangen door een eigen workflow. Om deze reden heeft u in Zaaktypen.nl 
de mogelijkheid om de zaaktype-eigenschap “handmatige behandeling” aan te vinken. 
 
Zet u bij een nieuw (nog niet eerder gepubliceerd) zaaktype dit veld aan dan wordt er door 
Zaaktypen.nl geen workflow aangemaakt. U kunt een eigen workflow koppelen of ervoor kiezen 
om helemaal geen workflow te koppelen (omdat de behandeling van de zaak wordt uitgevoerd 
in een andere applicatie of “handmatig”). 
 
Zet u het veld aan bij een eerder gepubliceerd zaaktype, dan wordt de eerder gekoppelde 
workflow ontkoppeld van het zaaktype. U kunt deze dan bijvoorbeeld aanpassen en opnieuw 
koppelen of een andere workflow koppelen aan het zaaktype. 
 

 
 
Om gebruik te maken van deze functionaliteit dient u het zaaktype opnieuw te publiceren naar 
uw JOIN-omgeving(en). 
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4. RELEASENOTES PATCH 6.0.7 
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Wij hebben de afgelopen periode weer hard gewerkt aan een nieuwe release voor JOIN Zaak & 
Document. En daar heeft u aan bijgedragen door ons veel bruikbare input te leveren. We zijn u 
hier niet alleen erg dankbaar voor, we vragen u ook om dit vooral te blijven doen! 
 
In dit document vindt u een uitgebreide beschrijving van de belangrijkste wijzigingen in versie 
6.0.7. Het actienummer verwijst naar het totaaloverzicht van acties die zijn vrijgegeven in deze 
versie.  
 
Een aantal acties zijn alleen relevant wanneer u beschikt over de BAG-module (GEO) of wanneer 
u gebruik maakt van JOIN Zaaktypen. Dit wordt per actie vermeld. Ook de acties voor JOIN Now 
zijn in de releasenotes opgenomen. 
 
Wij wensen u veel plezier met JOIN Now en versie 6.0.7! U kunt ook eens een kijkje nemen op 
onze vernieuwde wiki: http://wiki.decos.nl/index.php/Join_-_Now_Introductie  
 
Release JOIN Now  
Vanaf versie 6.0.6 heeft u al kennis kunnen maken met de opvolger van Decos Direct: JOIN Now. 
U had zelf de keuze om JOIN Now of Decos Direct aan te bieden aan uw eindgebruikers. De client 
van JOIN Now is vanaf versie 6.0.7 standaard opgenomen bij de setupbestanden. 
 
Als opvolger van Decos Direct heeft JOIN Now verschillende nieuwe voordelen. Niet alleen is het 
opslaan van informatie vanuit uw kantoorautomatisering sterk vereenvoudigd, ook hebben wij 
nieuwe functies toegevoegd waarmee het gebruik van JOIN nog eenvoudiger wordt. Denk hierbij 
aan het kunnen registreren van zaken, het werken vanuit de werkvoorraad en het tonen van uw 
laatst gebruikte zaken en documentcollecties. 
 
De afgelopen weken hebben wij gewerkt aan het verder optimaliseren van de applicatie. Wij 
hebben veel feedback ontvangen van de klanten die met JOIN Now aan de slag zijn gegaan. 
Daarnaast zijn de koppelingen met iWriter, SmartDocument en Xential uitgebreid getest. 
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8480: Controleer de checksum van het bestand op de server na uploaden met JOIN Now 
Deze actie heeft betrekking op JOIN Now 
 
Het is van het allergrootste belang dat de bestanden die u opslaat in JOIN daadwerkelijk in JOIN 
zijn opgeslagen. U wilt uiteraard niet over een aantal jaar pas merken dat uw bestanden niet 
aanwezig of te openen (corrupt geraakt) zijn. 
 
Om er zeker van te zijn dat het bestand correct is weggeschreven naar de server doen wij na de 
upload een controle op de integriteit van het bestand. Wanneer het bestand niet goed is 
weggeschreven (bijvoorbeeld wanneer de server niet beschikbaar is) wordt de eindgebruiker 
geïnformeerd met een waarschuwing. 
 
8455: Geo: Maak het mogelijk om BAG panden en kadastrale percelen te koppelen 
Om gebruik te maken van deze functionaliteit dient u te beschikken over een geldige BAG/GEO-licentie 
 
Nieuw in JOIN GEO is de mogelijkheid om een zaak aan een kadastraal perceel te koppelen. 
Maakt u gebruik van de kaartlaag voor kadastrale percelen, dan selecteert u deze bij het 
registreren van de zaak.  
 

 
 
 
8435: Maak een optie die de focus zet op gedeelde notities wanneer de memo tab wordt 
geopend 
Sinds JOIN versie 6 bestaat het tabblad “uitgebreide inhoud” uit de onderdelen “commentaren” 
en “notities”. Wanneer u veelvuldig gebruik maakt van de kladblokfunctie in het onderdeel 
“notities” kunt u de standaard focus plaatsen op dit tabblad. Dit doet u met de instelling “open 
standaard de gedeelde notities bij het selecteren van de MEMO-tab”. U vindt deze instellingen 
onder het optie-menu in JOIN Admin. 
 
Wanneer er geen notities, maar wel commentaren zijn, worden de commentaren als eerste 
getoond. 
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8424: Introduceer een persoonlijke instelling om de werkvoorraad in 3/4-frame modus te 
openen 
De nieuwe werkvoorraad in JOIN wordt inmiddels door velen van u gebruikt. Door de 
werkvoorraad in een apart menu onder te brengen en op te splitsen in 2 schermen, is de 
overzichtelijkheid verbeterd. Daarnaast heeft de behandelaar nu alle instrumenten bij de hand 
om zijn werk te kunnen doen.  
 
Binnen iedere organisatie is een kleine groep gebruikers die de werkvoorraad gebruiken voor 
zogenaamde hoog volume werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan tegelijkertijd beoordelen en 
doorzetten van acties naar behandelaren en het in bulk afhandelen van activiteiten. Deze groep 
gebruikers heeft hiermee behoefte aan meer functies. Voor deze groep gebruikers hebben wij 
een aparte werkvoorraad geïntroduceerd in 4-frame mode. Wanneer u de optie activeert in de 
JOIN Config Editor (op de webserver), dan kunnen de betreffende gebruikers overschakelen naar 
deze werkvoorraad via de persoonlijke instellingen. 
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8419: Voeg het documenttype "statusnotificatie" alleen aan het zaaktype toe wanneer bij ten 
minste één status is ingesteld dat de initiator wordt geïnformeerd 
Om gebruik te maken van deze functionaliteit dient u te beschikken over een geldige Zaaktypen-licentie 
 
In JOIN Zaaktypen heeft u de mogelijkheid om per status een zogenaamd statusbericht te 
configureren. De aanvrager van de zaak (bijvoorbeeld een burger) ontvangt bij het bereiken van 
deze status hier automatisch bericht van (per mail en in de PIP) 
 
Het statusbericht wordt vervolgens als officiële communicatie opgeslagen in de zaak, namelijk 
als zaakdocument van het documenttype “statusnotificatie”. Dit documenttype wordt door JOIN 
Zaaktypen standaard aan ieder zaaktype toegevoegd. 
 
Dit gedrag wijzigt vanaf versie 6.0.7: het documenttype “statusnotificatie” wordt alleen nog 
toegevoegd aan het zaaktype wanneer er bij minstens één statustype een statusbericht is 
geconfigureerd. 
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8418: Toon de “geneste” afbeeldingen in een mail niet als bijlagen die kunnen worden 
opgeslagen in JOIN Now 
Deze actie heeft betrekking op JOIN Now 
 
Een email bevat vaak geneste (in het Engels “embedded”) afbeeldingen, zoals een 
emailhandtekening met het logo van de organisatie die het bericht verstuurt. Wanneer u met 
JOIN Now of Decos Direct alleen de losse bijlagen (uit de mail) wilde opslaan en niet de volledige 
mail, dan werden ook deze afbeeldingen getoond als mogelijke bijlagen. Deze bijlagen wilt u 
echter nooit apart opslaan en creëren onoverzichtelijkheid. 
 
In JOIN Now worden deze geneste afbeeldingen vanaf versie 6.0.7 standaard gefilterd. U ziet 
deze bestanden niet en deze worden ook niet meer apart opgeslagen. 
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8386: Voeg de rol "behandelaar" toe aan de externe applicatie 
Om gebruik te maken van deze functionaliteit dient u te beschikken over een geldige Zaaktypen-licentie 
 
Deze actie is recent ook opgeleverd in JOIN Zaaktypen: om koppelingen eenvoudiger te 
configureren kan in JOIN Zaaktypen een zogenaamde externe applicatie (bijvoorbeeld SquitXO 
of SBA) worden gekoppeld aan het zaaktype. Middels rollen wordt bepaald op welke manier het 
zaaksysteem samenwerkt met dit externe systeem: als initiator, als afnemer en (vanaf versie 
6.0.7) als behandelaar. De externe applicatie als behandelaar mag hiermee bijvoorbeeld de 
behandeltermijnen wijzigen (wettelijke en servicenorm) of een behandelaar zetten in de zaak. 
 

 
8367: Zorg er voor dat de doorlooptijd van de huidige openstaande actie en workflow ook wordt 
verlengd als een zaak verlengd wordt 
Om gebruik te maken van deze functionaliteit dient u te beschikken over een geldige Zaaktypen-licentie 
 
Wanneer bij het zaaktype (in JOIN Zaaktypen) is ingesteld dat de zaak mag worden verlengd, 
werd tot de laatste versie (6.0.6) alleen de verwachte afhandeldatum in de zaak bijgewerkt met 
de verlengtermijn. Dat geeft echter een vertekend beeld in de werkvoorraad: daar werd de 
huidige actie en volledige workflow niet opnieuw berekend. 
 
Vanaf versie 6.0.7 worden ook deze (actie)termijnen bijgewerkt met de verlengtermijn.  
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8340: Voeg een optie "niet meezenden" toe aan de lijst met opties voor het zenden van gegevens 
bij het sturen van een e-mail 
Mailen vanuit JOIN is inmiddels een niet meer weg te denken functie die veelvuldig wordt 
gebruikt. Informatie uit JOIN kunt u op een laagdrempelige manier delen zowel binnen als  
buiten uw organisatie. 
 
U heeft de mogelijkheid om zowel registratiegegevens als bestanden toe te voegen aan de mail. 
Waar u bij bestanden de mogelijkheid heeft om deze niet mee te sturen, bestond dit nog niet 
voor de registratiegegevens. Nu wel! 
 

 
 
8338: Wanneer de laatste status geen checklist heeft, voeg een behandelactie toe  
Om gebruik te maken van deze functionaliteit dient u te beschikken over een geldige Zaaktypen-licentie 
 
Wanneer in JOIN Zaaktypen bij de laatste status geen checklist is geconfigureerd en het zaaktype 
slechts één resultaat bevat, dan werd de zaak direct afgehandeld in de laatste status. Om dit te 
voorkomen wordt in dit specifieke scenario een behandelstap toegevoegd voor het bereiken van 
de laatste status en het plaatsen van het zaakresultaat. Zaaktypen met beperkte configuratie 
worden hiermee nog beter ondersteund. 
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8332: Maak het mogelijk om een actie binnen een rol aan een gebruiker toe te kennen 
Wanneer een gebruikersrol (bijvoorbeeld een team) in de werkvoorraad veel leden kent 
(gekoppelde gebruikers), dan is het vaak lastig te zien welke gebruiker aan welke activiteit werkt. 
Het komt dan regelmatig voor dat er meerdere mensen onbewust tegelijkertijd of juist niemand 
met een actie bezig is. Het doorsturen van de actie naar een individuele werkvoorraad biedt 
onvoldoende oplossing, omdat de groep (rol) dan geen totaaloverzicht meer heeft van de 
openstaande acties. 
 
Samenvattend bieden we vanaf versie 6.0.7 de volgende mogelijkheden aan om dit te 
verbeteren: 

 De actie staat in de rol. Alle leden van de rol hebben toegang tot de actie en kunnen deze 
behandelen; 

 De actie wordt doorgestuurd van de rol naar een gebruiker. Alleen de gebruiker heeft 
toegang tot de actie; 

 [NIEUW] De actie staat in de rol en wordt toegewezen aan een gebruiker binnen de rol. 
De actie is nog steeds zichtbaar voor de andere leden, maar het is duidelijk wie er op dat 
moment aan werkt. 

 
Een actie kan door iedereen binnen de rol aan iedereen worden toegewezen. Daarnaast kan de 
actie ook weer worden teruggegeven aan de eenheid (rol). In de werkvoorraad wordt in een van 
de kolommen netjes weergegeven aan wie de actie is toegewezen. 
 
Tenslotte heeft iedere gebruiker ook via de standaard filter “toegewezen” direct toegang tot alle 
acties binnen alle rollen die aan hem of haar zijn toegewezen. 
 
Natuurlijk zijn we het meldingencentrum ook niet vergeten. Wanneer een actie aan een 
gebruiker wordt toegekend (door een collega), dan wordt dit als notificatie getoond. 
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8326: Toon alle zaken in het huidige zaaktype voor een locatie waaraan meerdere zaken van dat 
type gekoppeld zijn 
Om gebruik te maken van deze functionaliteit dient u te beschikken over een geldige BAG/GEO-licentie 
 
Wanneer op een bepaalde locatie (bijvoorbeeld een woning) meerdere zaken van hetzelfde 
zaaktype zijn geregistreerd (bijvoorbeeld de aanvraag van meerdere bouwvergunningen), dan 
worden deze zaken overzichtelijk getoond na het selecteren van de locatie op de kaart. Ook kunt 
u vanuit dit overzicht direct de betreffende zaak openen in JOIN. 
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8318: Verberg de zaaktype omschrijving in de actiecode die per status wordt gegenereerd 
Om gebruik te maken van deze functionaliteit dient u te beschikken over een geldige Zaaktypen-licentie 
 
In JOIN Zaaktypen kan per status een zogenaamde “handeling behandelaar” worden toegekend 
inclusief uitgebreide instructie.  Zo weet de behandelaar van de zaak precies wat er van hem of 
haar wordt verwacht. Bijvoorbeeld “accepteren”  of “in behandeling nemen”. 
 
In de werkvoorraad wordt deze handeling getoond in combinatie met de naam van het zaaktype. 
Het tonen van het zaaktype is echter dubbelop, aangezien de naam van het zaaktype ook al in 
het zaakkenmerk en in het linker menu wordt getoond. Daardoor is er veel ruimte nodig om 
deze te tonen in de lijst.  
 
Vanaf versie 6.0.7 wordt alleen nog de omschrijving van de actie getoond in de werkvoorraad. 
In het detailscherm wordt nog wel de volledige omschrijving van de actie getoond. 
 

 
 

 
 
8287: Introduceer een optie "standaard adresboek" vergelijkbaar met de bestaande optie 
"standaard dossierboek" 
Al sinds lange tijd bestaat de optie om een standaard dossierboek te koppelen aan een 
documentboek. Dit heeft als voordeel dat de eindgebruiker nooit van dossierboek hoeft te 
wisselen wanneer altijd hetzelfde dossierboek wordt gebruikt. Bijvoorbeeld bij een 
documentboek “contracten” dat standaard gekoppeld is met het dossierboek “contracten”. 
 
Nu is deze optie ook beschikbaar voor adresboeken. Per dossier- of documentboek kunt u nu 
een standaard adresboek te selecteren.  
 
U vindt deze optie in JOIN Admin bij de opties van een document- of dossierboek. 
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8259: Geo: Maak het mogelijk om de legenda weer te geven voor kaartlagen met een legenda 
Om gebruik te maken van deze functionaliteit dient u te beschikken over een geldige BAG/GEO-licentie 
 
Wanneer bepaalde kaartlagen aanvullende legenda bevatten (zoals in onderstaand voorbeeld 
wordt getoond), dan kan deze legenda ook worden getoond in de kaart. 
 

 
 
8244: Vertaal de checklist uitkomsten “accepted” en “rejected” naar het Nederlands bij 
Nederlandse taalinstelling 
Wanneer u JOIN gebruikt met de taalinstelling Nederlands, verwacht u natuurlijk dat de 
gebruikte taal daadwerkelijk Nederlands is. Dit werd nog niet correct toegepast bij het 
weergeven van de uitkomst bij een checklist. Hier werd nog “accepted” (voor een volledig 
afgeronde checklist) en “rejected” (voor een onvolledige afgehandelde checklist) getoond.  
 
In versie 6.0.7 zijn deze waarden alsnog vertaald naar het Nederlands: 
 
Accepted is vertaald naar geaccepteerd 
Rejected is vertaald naar geweigerd 
 
8243: Open direct de registratie met de "meer informatie"-snelkoppeling in het werkvoorraad-
detail scherm 
Met JOIN hebben we in de werkvoorraad de functie “meer informatie” geïntroduceerd. Hiermee 
werd een tussenscherm geopend waar, afhankelijk van een document- of dossieractie, meer 
informatie over de bijbehorende registratie werd getoond. Uit onderzoek is echter gebleken dat 
de meeste eindgebruikers direct op de knop “open registratie” willen klikken. Daarom is het 
tussenscherm weggehaald en wordt nu direct de registratie geopend. 
 
De registratie wordt als pop-up getoond. Hierdoor kunt u niet verdwalen: na het sluiten van de 
pop-up keert u weer terug in het detailscherm van de werkvoorraad. 
 

 
8235: Geo: Maak het mogelijk om Vicrea and NedGraphics WFS kaartlagen te gebruiken 
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Om gebruik te maken van deze functionaliteit dient u te beschikken over een geldige BAG/GEO-licentie 
 
Sinds versie 6.0.5 van JOIN Zaak kunt u gebruik maken van onze geografische oplossingen, zoals 
het tonen van zaken op de kaart en het markeren van een object of locatie op de kaart bij een 
zaakregistratie. 
 
U kunt aan de kaart ook diverse lagen toevoegen om deze verder te verrijken. Dit doet u door 
zogenaamde WFS-kaartlagen (via een beschikbare URL) toe te voegen aan JOIN. Bijvoorbeeld 
een kaartlaag die alle bomen in uw gemeente toont, een kaart die laat zien waar alle 
vuilnisbakken staan, etc.  
 
Vanaf versie 6.0.7 is het ook  mogelijk om de kaartlagen van NedGraphics en Vicrea toe te voegen 
aan JOIN GEO.  
 
8232: Verbeteringen in de functie "sla verzonden mail op als document" 
Wanneer u als applicatiebeheerder de functie “standaard antwoordboek” gebruikt, biedt u uw 
eindgebruikers de mogelijkheid om de mail, die wordt verzonden vanuit JOIN, op te slaan als 
document in JOIN. In JOIN Zaak heeft de eindgebruiker de mogelijkheid om een mail die wordt 
verzonden vanuit de zaak, op te slaan als zaakdocument. 
 

 
 
Met deze actie is de wijze waarop deze mail wordt opgeslagen flink verbeterd door de volgende 
aanpassingen: 

 De mail wordt als html-mailbestand opgeslagen bij het document; 
 In deze mail worden gegevens, zoals datum/tijd, afzender en ontvanger opgeslagen; 
 Wanneer er bij de mail bijlagen vanuit JOIN toegevoegd worden deze als links getoond 

in het mailbestand. 
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8209: Voeg een veld toe aan het zaaktype-itemprofiel om de huidige behandelaar van de zaak 
te tonen 
Om gebruik te maken van deze functionaliteit dient u te beschikken over een geldige Zaaktypen-licentie 
 
Op veler verzoek wordt vanaf versie 6.0.7 een nieuw veld toegevoegd aan het zaaktype-
itemprofiel om de huidige behandelaar van de zaak te tonen. Dit kan zowel een gebruikersrol 
als een gebruiker zijn. De huidige behandelaar kan dan worden weergegeven in het 
klantcontactsysteem JOIN Klantcontact. 
 
Wordt de zaak binnen JOIN Zaak behandeld, dan wordt de huidige behandelaar (workflow) 
overgenomen in de zaak. 
 
Wordt de zaak buiten JOIN Zaak behandeld (bijvoorbeeld in de vergunningenapplicatie), dan kan 
deze applicatie de huidige behandelaar weergeven in de zaak. Voor dit laatste dient u wel te 
beschikken over een StUF-Zaken koppeling en dient de externe applicatie behandelaar te zijn in 
het zaaksysteem. 
 

 
 

8061: Voeg een veld "controleer zaak" als een resultaateigenschap toe en introduceer optioneel 
een extra workflowstap na resultaatkeuze om de zaak te controleren 
Om gebruik te maken van deze functionaliteit dient u te beschikken over een geldige Zaaktypen-licentie 
 
Het zaaksysteem richt zich in eerste instantie op de behandeling van zaken. Echter, JOIN Zaak & 
Document is niet alleen een zaaksysteem, maar ook een volwaardig archiefsysteem. Dat 
betekent dat na de afhandeling van een zaak de archiefprocedure begint om te waarborgen dat 
het zaakdossier op een juiste wijze wordt bewaard. 
 
Voor complexe zaken is het van belang dat deze na afhandeling wordt gecontroleerd op 
volledigheid. Daarom introduceren wij in versie 6.0.7 de mogelijkheid om optioneel een 
controlestap toe te voegen na zaakbehandeling. 
 
Hoe werkt het? In JOIN Zaaktypen geeft u bij een resultaat aan door wie (rol) de controlestap 
moet worden uitgevoerd. Nadat de zaak is gesloten, wordt de zaak in de werkvoorraad van deze 
groep geplaatst zodat het dossier kan worden gecontroleerd. Hierbij is uiteraard rekening 
gehouden met afhandeltermijnen en u heeft zelf de keuze voor welk zaaktype en welk  resultaat 
u deze controlestap invoert. 
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De applicatiebeheerder kan de omschrijving en werkinstructie zelf aanpassen in het onderdeel 
“actietypen”. 
 

 
 

 
 
7973: Toon uitgebreide workflowinformatie in het actie detailscherm van de werkvoorraad 
In de werkvoorraad van JOIN kunt u door middel van het stoplicht direct zien of de afhandeling 
van uw acties nog binnen de tijd verloopt. Wanneer u meer wilt weten over de behandeling van 
het gehele proces (bijvoorbeeld de zaakbehandeling), dan klikt u op het stoplicht voor het tonen 
van uitgebreide procesinformatie. 
 
Deze informatie is vanaf versie 6.0.7 ook te bekijken vanuit het werkvoorraad detailscherm. U 
vindt de informatie achter de …-knop. 
 

               
 
 
7878: Verberg gebruikersrollen in de uitklaplijst wanneer er nog geen gebruikers aan de rol zijn 
gekoppeld 
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Bij het registreren van een zaak of document heeft u de mogelijkheid om de behandeling toe te 
wijzen aan een gebruiker of gebruikersrol. De workflow actie wordt vervolgens toegewezen aan 
deze gebruiker of eenheid. 
 
Het kan natuurlijk voorkomen dat een rol al is aangemaakt, maar nog niet mag worden gekozen 
omdat er nog geen gebruikers aan gekoppeld zijn. Vandaar dat gebruikersrollen pas worden 
getoond in de uitklaplijst wanneer er minimaal één gebruiker aan de rol is gekoppeld. 
 
7864: Toon het aantal resultaten in een overzicht in zowel de kop als voet van het overzicht 
Vanaf versie 6.0.7 wordt de telling in een overzicht niet alleen onderin het overzicht getoond, 
maar ook bovenin. U ziet direct het aantal resultaten dat wordt weergegeven en hoeft hiervoor 
niet helemaal naar beneden te scrollen. 
 

 
 
7693: Verbeter de usability van de meldingenfunctie in JOIN: markeer melding alleen als gelezen 
bij selecteren van de melding 
Met JOIN is ook het meldingencentrum geïntroduceerd waarmee gebruikers worden 
geïnformeerd over wijzigingen in de werkvoorraad. Bijvoorbeeld wanneer een actie is toegekend 
aan de werkvoorraad of een document is toegevoegd aan een zaak. 
 
Wanneer er nieuwe meldingen zijn, wordt dit weergegeven middels een rood getal in het 
meldingenicoon. Wanneer de gebruiker op dit icoon klikt wordt het meldingenvenster geopend 
en zijn alle meldingen direct als “gelezen” gemarkeerd. 
 
Dit hebben we vanaf versie 6.0.7 gewijzigd: een melding wordt pas als “gelezen” gemarkeerd 
wanneer deze daadwerkelijk is geselecteerd. Dit wordt door kleurverschil gemarkeerd (grijs 
tegenover wit). Daarnaast heeft de gebruiker de mogelijkheid om de melding als gelezen te 
markeren zonder deze te openen. 
 

 
 
7692: Maak het mogelijk om meldingen per type werkvoorraadactie in te stellen per 
behandelaar/rol 
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Naast de verbeteringen in actie 7693 hebben we ook extra flexibiliteit toegevoegd om de 
gebruiker zelf te laten kiezen welke type meldingen hij of zij ontvangt. In het beheermenu van 
het meldingencentrum kan per werkvoorraad waarvoor meldingen zijn ingeschakeld worden 
aangegeven welke type meldingen wel en niet worden ontvangen. 
 

 Nieuwe actie die is toegewezen aan uw werkvoorraad (of de gebruikersrol) 
 Activiteit die door een collega is afgehandeld 
 Activiteit die door een collega is doorgestuurd 
 Een registratie die is gewijzigd door een collega (bijvoorbeeld een zaak of document) 
 Een nieuw document dat aan de zaak/dossier is toegevoegd 
 Een activiteit die binnen de gebruikersrol aan u is toegewezen 
 Een activiteit die weer wordt teruggeplaatst in de gebruikersrol 

 
Wanneer u bij een werkvoorraad aangeeft meldingen te willen ontvangen, dan kunt u via het 

icoon  de meldingtypen bepalen. 
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5. RELEASENOTES PATCH 6.0.6 
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Hieronder vindt u een uitgebreide beschrijving van de belangrijkste wijzigingen in versie 6.0.6. 
Het actienummer verwijst naar het totaaloverzicht van acties die zijn vrijgegeven in deze versie. 
Voor JOIN Now en GEO betreft het hier een samenvatting van verschillende acties die hiermee 
verband houden. 
 
Een aantal acties zijn alleen relevant wanneer u beschikt over de BAG-module (GEO) of wanneer 
u gebruik maakt van JOIN Zaaktypen. Dit wordt per actie vermeld. 
 
Introductie JOIN Now  
Met versie 6.0.6 is ook de serverkant van JOIN Now geïntegreerd in de software. Wanneer u JOIN 
Zaak & Document 6.0.6. installeert op de server wordt ook JOIN Now automatisch geïnstalleerd. 
 
De clientsoftware die u nodig heeft leveren we nog niet standaard mee, naar verwachting zal 
dat met versie 6.0.7 zijn. Wilt u gebruik gaan maken van de JOIN Now op uw clients, dan kunt u 
met ons contact opnemen en ontvangt u van ons de benodigde software. 
 
JOIN Now is de opvolger van Decos Direct. Niet alleen is het opslaan van informatie vanuit uw 
kantoorautomatisering sterk vereenvoudigd, ook hebben wij nieuwe functies toegevoegd 
waarmee het gebruik van JOIN nog eenvoudiger wordt. Denk hierbij aan het kunnen registreren 
van zaken, het werken vanuit de werkvoorraad en het tonen van uw laatst gebruikte zaken en 
documentcollecties. 
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Geografie in JOIN Zaak 
Om gebruik te kunnen maken van GEO dient u te beschikken over een geldige BAG-licentie. 
 
Na de introductie van kaartmaterialen in versie 6.0.5 hebben we de functionaliteit verder 
uitgebreid. Zo is het vanaf versie 6.0.6 ook mogelijk om zogenaamd WFS-servers (externe GEO-
bronnen) toe te voegen als kaartlagen in de applicatie. Daarnaast hebben we de internationale 
kaart toegevoegd zodat nu ook klanten van bijv. overzeese gebieden gebruik kunnen maken van 
onze GEO-integratie. 
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8309: Maak het mogelijk om zaakattributen optioneel te kopieren van hoofd- naar deel-
/vervolgzaak en maak dit configurabel vanuit JOIN Zaaktypen 
Om gebruik te kunnen maken van deze functionaliteit dient u te beschikken over een geldige licentie 
voor JOIN Zaaktypen 
 
Met deze functionaliteit stelt u in JOIN Zaaktypen welke attributen (zaakkenmerken) van de 
hoofdzaak gekopieerd dienen te worden van hoofd- naar deel- en vervolgzaak. 
 

 
 
8292: Pas de volgorde van zaaktype-kenmerken toe in het zaaktype-itemprofiel en verplaats 
deze naar boven 
Om gebruik te kunnen maken van deze functionaliteit dient u te beschikken over een geldige licentie 
voor JOIN Zaaktypen 
 
Wanneer u de volgorde van (in gebruik zijnde) zaakkenmerken wijzigt in zaaktypen, wordt deze 
volgorde ook gewijzigd in JOIN Zaak & Document. Hiermee stellen wij u in staat om de volgorde 
van de zaakkenmerken in het itemprofiel vanuit JOIN Zaaktypen te beïnvloeden. 
 
Daarnaast hebben wij op verzoek van veel klanten de zaakkenmerken verplaatst van onderin 
het zaaktype-profiel naar bovenin. Wij tonen de zaakkenmerken nu direct na de generieke 
zaakinformatie. 
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8245: Maak het mogelijk om exclusieve (zaak-) documenten te koppelen vanuit een vergadering 
Klanten die gebruik maken van Agenderen.nl of op een andere manier werken met 
vergaderdossiers in combinatie met exclusieve documenten (beter bekend als 
“zaakdocumenten”) kunnen nu vanuit het vergaderdossier snel documenten uit zaken koppelen 
aan de vergadering. Tot versie 6.0.6 was het alleen mogelijk om dit vanuit het document te doen, 
vanaf nu ook rechtstreeks in de zaak. 
 

 
 
8240: Voeg een extra kolom toe aan de sjablonenlijst om de bestandsnaam te tonen 
Deze actie heeft betrekking op JOIN Admin. In het overzicht van beschikbare sjablonen geven wij 
nu als derde kolom de bestandsnaam van het sjabloon weer. U kunt hier nu eenvoudig op 
filteren of checken welke sjablonen nog geen bestand hebben gekoppeld. 
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8230: Voeg de uitkomst van een beslissing of checklist toe aan de workflow-commentaren 
Wanneer in de werkvoorraad een checklist wordt afgehandeld of een beslissing wordt genomen, 
wordt vanaf versie 6.0.6 de uitkomst hiervan getoond in de workflow-commentaren. Iedereen 
met toegang tot de registratie kan dan direct zien wat het resultaat is van de actie. 
 

 
 
8213: Sta het toe om de antwoordfunctie te gebruiken als er nog geen beslissing is genomen en 
verberg de checkbox "activiteit afhandelen" bij een handmatige beslissing 
Wanneer u de antwoordfunctie wilt gebruiken bij een handmatige beslissing, vragen wij u tot 
versie 6.0.5 om eerst een uitkomst te kiezen. De actie wordt vervolgens na de antwoordknop 
afgehandeld. Maar veel gebruikers willen dit niet. Vandaar dat we nu toestaan dat de 
antwoordknop wordt gestart zonder dat een uitkomst is gekozen. Kiest u wel een uitkomst, dan 
handelen we de actie gewoon af na gebruik van de antwoordknop. 
 
8201: Maak het bericht dat de volgende workflowstap aan u is toegekend duidelijker en 
optioneel 
Met JOIN Zaak & Document hebben we geïntroduceerd dat de volgende actie, die ook voor u of 
uw team bestemd is, direct wordt getoond. Veel gebruikers ervaren dit als prettig (ze kunnen 
doorwerken), maar het verzoek is gedaan om dit optioneel te maken. De optie kan worden 
gevonden in het persoonlijke instellingen menu. 
 
Daarnaast is de tekst van de melding aangepast, zodat het voor de eindgebruiker nog duidelijk 
is wat er gebeurt. 
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8192: Sta het toe om een standaard workflow te koppelen aan een documenttype 
Om gebruik te kunnen maken van deze functionaliteit dient u te beschikken over een geldige licentie 
voor JOIN Zaaktypen 
 
Veel van onze klanten werken zaakgericht en maken daarnaast ook nog gebruik van 
documentflows, bijvoorbeeld wanneer een uitgaand document moet worden ondertekend door 
een collega. De hele zaak doorzetten is dan niet wenselijk, vandaar dat deze routering gebeurt 
op documentniveau. 
 
Vanaf versie 6.0.6 is het mogelijk om vanuit JOIN Zaaktypen een documentworkflow te koppelen 
aan een documenttype. Bestaat de workflow al in JOIN Zaak (dit controleren we op naam) dan 
koppelen we de bestaande workflow. In andere gevallen maken we een nieuwe workflow aan in 
JOIN, die door de functioneel beheerder kan worden ingericht. 
 

 
 
8140: Maak het mogelijk om gekoppelde dossiers direct vanuit een documentactie te openen 
Klanten die veel met documentacties en workflow werken, willen graag vanuit de werkvoorraad 
toegang krijgen tot het gekoppelde dossier (context). Aan het optiemenu van JOIN Admin 
hebben we de optie toegevoegd “open dossier vanuit een documentactie in de werkvoorraad”. 
Wanneer u deze activeert kunt u vanuit de documentactie (in de lijstweergave van de 
werkvoorraad) direct naar het dossier en/of het document). Deze wordt als pop-up geopend, 
zodat u met 1 klik weer terug bent in de werkvoorraad. 
 

 
 
 
8125: Maak het mogelijk om een actie in de wacht direct vanuit de werkvoorraad te hervatten 
Acties die in de werkvoorraad in de wacht worden gezet, konden tot deze versie alleen vanuit 
het detailscherm worden hervat. Vanaf versie 6.0.6 bieden we ook een sneloptie vanuit de lijst 
aan. 
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8118: Maak het makkelijker om zaakdocumenten te vinden 
Om gebruik te kunnen maken van deze functionaliteit dient u te beschikken over een geldige licentie 
voor JOIN Zaaktypen 
 
Met de introductie van het vernieuwde zaaksysteem (powered by JOIN Zaaktypen) is ook de 
manier van (zaak)documentbeheer veranderd. Documenten worden nu per zaak en niet meer 
in een documentcollectie opgeslagen. Dat betekent ook dat het zoeken van deze documenten 
anders verloopt. 
 
Om het toch mogelijk te maken om direct door zaakdocumenten te zoeken is een extra 
zoekingang gecreëerd. In de menustructuur vindt u deze zoekingang direct onder “zaken”. U 
kunt op alle documenteigenschappen zoeken, dit kan de functioneel beheerder zelf uitbreiden. 
 

  
 
 
8053: Verbeter het bladeren door een dossier in de 4-frame mode 
In release 6.0.5 hebben we het bladeren door een dossier geïntroduceerd via de 4-frame 
weergave. Hiermee kunt u door een dossier bladeren en ziet u in het preview scherm 
(rechtsonder) direct de bestanden. 
 
Na feedback te hebben ontvangen van een aantal klanten (waarvoor dank!) hebben we met 
name het navigeren door de documenten aangepast. U kunt een document openklappen en 
direct de bestanden inzien of de documentgegevens inzien. 
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8052: Maak het mogelijk om de bestanden van een document, dossier of adres direct vanuit de 
lijstweergave te openen (3/4 frame mode) 
Mede geïnspireerd door de handige functies in de nieuwe werkvoorraad hebben we een aantal 
functies ook geïntroduceerd in het registratie-scherm. Met deze nieuwe functie kunt u direct de 
gekoppelde bestanden van bijvoorbeeld een document of dossier inzien zonder het dossier 
eerst te selecteren. 
 
In de lijst van een collectie (document, dossier, adres, object, vergadering etc.) tonen we links 
van de lijst voor iedere registratie het “open bestand(en)” icoon. Wanneer het icoon blauw 
oplicht is deze klikbaar en kunt u de bestanden direct openen (zoals u dat ook gewend bent in 
de werkvoorraad). Bevat de registratie geen bestanden, dan zal het icoon grijs worden 
weergegeven. 
 

 
 
8029: Breid de lijstweergave van het zaken-itemprofiel uit met de velden COMPANY, FUNCTION, 
DEPARTMENT en TITLE (ZTC sync) 
Om gebruik te kunnen maken van deze functionaliteit dient u te beschikken over een geldige licentie 
voor JOIN Zaaktypen 
 
In hiërarchische collecties, zoals het zaaksysteem, is het mogelijk om velden in de lijst op te 
nemen die niet in het formulier voorkomen. Zo kunt u vanaf het hoogste niveau (bijvoorbeeld 
“zaken”) ook zoeken naar bijvoorbeeld de status en het resultaat van de zaak. Deze gegevens 
zijn namelijk bij het zaaktype vastgelegd. 
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Omdat dit gegevens zijn waar structureel naar wordt gezocht, hebben we deze kolommen nu 
standaard geactiveerd in het “zaken” lijstprofiel. U als beheerder hoeft dit niet meer in te stellen 
in JOIN Admin. 
 

 
 
Uiteraard kunnen uw eindgebruikers van deze volgorde afwijken. Ze kunnen hiervoor via het 
blauwe tandwiel een eigen sortering instellen. 
 
8001: Wijzig het gedrag van de opties "activiteit standaard niet afhandelen bij gebruik van 
antwoordknop"  en "Afhandelen activiteit via antwoordknop optioneel" 
Van veel klanten hebben wij feedback gekregen over de wijze waarop wij omgaan met het 
afhandelen van acties vanuit de werkvoorraad. 
 
Wij hebben daarom het gedrag van de JOIN Admin instellingen “activiteit standaard niet 
afhandelen bij gebruik van antwoordknop” en “afhandelen activiteit via antwoordknop 
optioneel” aangepast. Hieronder zijn de wijzigingen uitgelegd: 
 
Optie 1: activiteit standaard niet afhandelen bij gebruik van antwoordknop  
Optie 2: afhandelen activiteit via antwoordknop optioneel 
 

Opt 1 Opt 2 Gedrag tot versie 6.0.6 Gedrag vanaf versie 6.0.6 

Aan Uit Activiteit wordt altijd afgehandeld met 
het antwoord. Er wordt geen vinkveld 
getoond om de activiteit af te handelen 
met het antwoord. Bij het aanroepen 
van de antwoordknop geven we een 
waarschuwing als de checklist nog niet 
volledig is. 

De activiteit wordt nooit afgehandeld 
vanuit de antwoordknop (tenzij een 
uitkomst is gekozen bij een 
handmatige beslissing). Er wordt ook 
geen waarschuwing getoond.  

Uit 
 

Aan Het vinkveld “activiteit afhandelen is 
beschikbaar en staat standaard 
aangevinkt. Bij het aanroepen van de 
antwoordknop geven we een 
waarschuwing als de checklist nog niet 
volledig is. Bij een beslissing verplichten 
we altijd om een uitkomst te kiezen 
voorafgaand aan de antwoordknop. 

Het vinkveld “activiteit afhandelen is 
beschikbaar en staat standaard 
aangevinkt. Bij een beslissing of 
checklist wordt het vinkveld niet 
getoond en wordt de actie niet 
afgehandeld, tenzij er bij de 
beslissing een keuze is genomen. 

Uit  Uit Het vinkveld “activiteit afhandelen” is 
niet aanwezig. Activiteit wordt altijd 
afgehandeld bij gebruik van de 
antwoordknop en een melding wordt 
voorafgaand getoond bij een checklist 
of beslissing. 

Het vinkveld “activiteit afhandelen” is 
niet aanwezig. Activiteit wordt altijd 
afgehandeld bij gebruik van de 
antwoordknop. Bij een beslissing of 
checklist wordt het vinkveld niet 
getoond en wordt de actie niet 
afgehandeld, tenzij er bij de 
beslissing een keuze is genomen. 
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Aan Aan Het vinkveld “activiteit afhandelen” is 
beschikbaar en standaard uitgevinkt. 
Een melding wordt voorafgaand 
getoond bij een checklist of beslissing. 

Het vinkveld “activiteit afhandelen” is 
beschikbaar en standaard uitgevinkt. 
Bij een beslissing of checklist wordt 
het vinkveld niet getoond en wordt 
de actie niet afgehandeld, tenzij er bij 
de beslissing een keuze is genomen. 

 
Met deze wijziging willen we voorkomen dat er onbewust acties worden afgehandeld die nog 
niet afgehandeld zouden moeten worden. Deze misverstanden komen vaak voor bij checklists 
of beslissingen. Bij het juiste gebruik van bovenstaande instellingen zal dit gereduceerd worden. 
 
7911: Toon het aantal actieve acties bij iedere werkvoorraad (gebruiker of rol) 
Met de introductie van gebruikersrollen in de werkvoorraad zien we het aantal klanten dat 
gebruik maakt van deze functie sterk toenemen. Dat zien we uiteraard graag en dat heeft ook 
geleid tot feedback. Omdat veel gebruikers lid zijn van verschillende rollen willen ze graag in 1 
oogopslag zien hoeveel acties er per rol actief zijn.  
 
In de werkvoorraad tonen we achter de rol of gebruiker het aantal acties dat actief staat. 
 

  
 
 
7645: Maak een instelling "sta het toe om te printen uit JOIN" 
Eindelijk is het dan zover: uw organisatie gaat volledig digitaal doordat wij u de optie bieden om 
uw printknop uit JOIN Zaak & Document te verbannen.  
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6. RELEASENOTES PATCH 6.0.5 
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7. RELEASENOTES PATCH 6.0.4 
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8. RELEASENOTES PATCH 6.0.3 
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9. RELEASENOTES PATCH 6.0.2 
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10. RELEASENOTES PATCH 6.0.1 
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