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1. RELEASENOTES 
Nr. Omschrijving 

85918 [ADFS] Problemen met ADFS in combinatie met Azure Applicatie Proxy (AAP) 
86155 [JOIN Search] Maak de "Exact zoeken" implementatie ongedaan 

85857 
[PDF-conversie] Onjuiste verspringing in een naar PDF geconverteerd WORD-
document wanneer het document >25 pagina's bevat (Aspose) 

84732 
[JOIN Search] Wanneer wordt gezocht met ( of ) dan laadt het search resultaat 
scherm niet correct 

81904 
[JOIN Admin] Niet alle documenttypen worden getoond bij het tabblad boeken 
van een "exclusief documentboek" overzicht in JOIN Admin 

84616 
[JOIN Besluitvorming] Laat toe om de rasterlijn-stijl in te stellen voor tabellen 
die zijn ingevoegd in tekstblokken voor besluitvorming 

84188 

[JOIN Besluitvorming] Er wordt geen commentaar aangemaakt "voorstel is 
aangemaakt door ..." bij het aanmaken van een nieuw besluitvormend 
document 

85401 
[Zaaktypen-integratie] Zaaktypen worden dubbel aangemaakt in JOIN bij een 
specifieke fout in de database 

85311 

[JOIN Search] De functie "toon/verberg frames" wordt alleen getoond wanneer 
de optie "filter bar behavior" op "always" staat en niet op "automatic". (Optie in 
config editor) 

85305 
Toon een "over ons" functie zodat iedere gebruiker het huidige versienummer 
van JOIN Zaak & Document kan terugvinden in de applicatie 

82494 Verwijder niet langer gebruikte JOIN Samen opties in de config editor 

82495 
Verwijder niet langer gebruikte Decos Bibliotheekcatalogus opties in de config 
editor 

84181 
[JOIN Besluitvorming] Diakrieten in de voorstelparagrafen komen niet mee 
naar de PDF die wordt gemaakt door JOIN besluitvorming 

84983 
[Mailbox Manager] Verbeteringen in het uitlezen van (gelaagde tabellen voor 
het verbeteren van de voorspelling van zaaktypen en documenttypen. 

84546 
[Audit] MODIFY-auditgegevens worden niet goed weggeschreven als de audit-
tabel in een externe database zit 

84313 [JOIN Connect] Adres wordt niet juist gesplitst in uitgaande connect events 

83645 
[Verwijderwizard] Kolominstellingen worden niet correct toegepast in 
verwijderlijsten (PDF-lijsten) 

85044 
[Bulkbrieven] Maak het mogelijk om vanuit een zaakoverzicht in bulk 
bestanden samen te voegen en apart op te slaan als zaakdocument per zaak 

84784 
[Zaakbehandeling] Sta het de zaakbehandelaar toe om een zaakactie over te 
slaan 

84748 
[Zaakregistratie] Wijzig de veldnamen voor verwachte einddatum wettelijk en 
verwachte einddatum service 

84736 

[Drag & Drop] Annuleer het uploaden volledig wanneer de totale grootte het 
maximum overschrijdt en maak het mogelijk de maximale grootte van de 
upload in te stellen 
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84743 
[Zaaktypen] Sla de resultaat-selectielijst eigenschap op in de resultaattabel van 
het zaaktype en toon deze in het zaaktype itemprofiel 

84747 
[JOIN Search] sta toe om de het aantal karakters voor Ngram-analyse (zoeken 
op delen van woorden) uit te breiden 

84746 [Bestanden] Sta het gebruiker optioneel toe om een bestandsnaam te wijzigen 

84745 
[Workflow] Verwijder niet de workflowacties wanneer de workflow wordt 
teruggezet naar een eerder punt in de workflow 

84744 [Bestanden] Sla aanvullende metadata van het bestand op 

84486 [JOIN Admin] Verwijder de licentiecheck bij workflow en itemprofiel import 

81599 
[JOIN Now] niet alle velden worden met de juiste waarden gevuld wanneer 
gekozen wordt voor de optie "maak aparte registratie per bestand" 

83063 
[Zaakrapportages] Bij het genereren van een Nederlandstalige zaakrapportage 
worden sommige onderdelen weergegeven in het Engels 

82960 
[Zaakrapportages] Bij het genereren van zaakrapportages wordt soms de 
melding "Verkeerde combinatie van data: getoond 

84417 
[Audit] Wanneer een registratie wordt hersteld met de herstelfunctie in JOIN 
Admin, dan wordt hier geen record voor aangemaakt in de audit 

84309 Spelfout in Engelstalig Archiefweergave, "Arhive" miste een 'c': Archive 

83867 
Het is nog steeds mogelijk om bestanden toe te voegen aan objecten als de 
bestandentab uitgeschakeld is in JOIN Admin 

77135 
Als de Werkvoorraad in 3-/4-frame modus gebruikt wordt, blijft een 
afgehandelde taak vaak zichtbaar in de formulierweergave 

83546 
Er wordt een foutmelding getoond wanneer het wachtwoord in JOIN wordt 
gewijzigd 

82799 
[Download] De downloadfunctie werkt niet bij documentboeken met '&' in de 
boeknaam 

84965 
[Zoeken] Maak het mogelijk om de inhoud van PDF bestanden te indexeren 
zonder Adobe Reader of Adobe IFilter 

84090 
[JOIN Now] Verkeerde bijlage-omschrijving als de bijlage uit een mail komt 
waar ook embedded images in zitten 

83660 
[Zaakrapportages] Het aanmaken van een zaakrapportage lukt niet als de 
naam van het zaaktype een '/' bevat 

83087 

[JOIN Connect] Bij het opslaan van een burger of bedrijf kloppen de 
geretourneerde veldwaarden niet met hoe ze later worden teruggegeven bij 
het ophalen 

84062 
[Overzicht] Sub-tabellen in een e-mailoverzicht worden afgekapt na de derde 
kolom van de bovenliggende tabel 

84264 
[Werkvoorraad] Toon ook de boekfilters voor acties die aan de gebruiker zijn 
toegewezen 

83490 
[Mailbox manager] Beperk de frequentie van uploads van data naar de 
voorspellings-service (dagelijks ipv iedere 15 minuten) 

82632 
[Dashboard] in het dashboard is niet de naam van de ingelogde gebruiker 
zichtbaar bij onderdeel Actief, maar de naam van een andere gebruiker 

83870 
[Zaak archivering] sta toe om de archiefnominatie te wijzigen in een 
afgehandelde zaak 
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83775 
[Cloud] Redirect lus en probleem met de workflow designer bij sites die SSL 
offloading gebruiken (decosasp.com) 

81851 
[JOIN Now] bij het koppelen van een workflow vanaf het huidig tabblad blijft 
het voortgangsicoon zichtbaar 

80678 

[JOIN Connect/zaakdocumenten] Bij het ophalen van zaakdocumenten 
gekoppeld aan een adres wordt de vertrouwelijkheid van de zaak niet in acht 
genomen 

83514 
[Koppel bestaand bestand] Het locken van een bestand werkt niet goed in 
combinatie met de functie "koppel bestaand bestand" 

81635 
[Koppel bestaand bestand] Maak het mogelijk om de functie "koppel bestaand 
bestand" uit te schakelen 

83415 
[Workflow] Computeracties worden niet uitgevoerd als de url alleen uit kleine 
letters bestaat 

82780 [Dossiertabs] wijzig de omschrijving van de historie-knop naar "Tab historie" 

83176 
Verwijder de optie om Silverlight deepzoom te gebruiken van Portal en uit de 
config editor 

77138 
Het scherm van de "verplaats naar"-knop opent traag op een grote Oracle 
database 

83159 
[Werkvoorraad] Het is niet mogelijk om een actie toe te wijzen wanneer de 
actie bij de gebruikersrol in de wacht/opgeschort staat 

83123 
Ondersteuning voor MSMQ als de MQ achtergrondservice op een andere 
server draait 

83118 
[ADFS] Maak onderscheid tussen on-premise en Azure gebruikersgroepen in 
JOIN Admin 

81940 
[JOIN Now] De functie "opslaan in JOIN" werkt niet in Groupwise als deze een 
tweede keer in dezelfde sessie wordt gestart 

82635 
[JOIN Search] Documenttypen worden meerdere keren getoond in het 
zijpaneel (filters) van de zoekresultaten 

82623 
[Audit] Maak een audit record voor ieder gekoppeld document wanneer een 
adres of dossier wordt verwijderd 

82596 
[Zaakregistratie] Na het selecteren van een document- of zaaktype worden de 
invoerinstructies op de velden niet meer getoond 

82593 
[Zaakrapportages] wanneer de tabel organisatieonderdelen te groot is om 
correct te tonen in de grafiek, toon alleen de tabel 

82580 Randen van velden worden in Google Chrome niet altijd correct weergegeven 

82460 
[Workflow] Soms worden workflows niet opgestart door de 
achtergrondservice 

82337 [ADFS] De ADFS login werkt niet met Azure Application Proxy (AAP) 

75387 
[JOIN Besluitvorming] een bijlage die wordt bijgewerkt wordt nog met de 
vorige versie getoond in de bestandsviewer 

81956 
[Workflow] Website en Webservice parameters worden niet goed opgeslagen 
door de workflowdesigner 

81324 
[Sjablonen]  er wordt standaard een spatie ingevoegd bij gebruik van de 
invoegfunctie "ALL_LINKDOC" 

81301 
{JOIN Search] Zorg dat errors vanuit ElasticSearch worden vastgelegd in de 
errorlog 
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81062 [Audit log monitor] Monitor afwijkend gedrag op basis 
84804 [XML Export] Diverse verbeteringen in de XML export functie 

80568 
Werk de Google Maps API die gebruikt wordt in de kaarten voor overzichten bij 
naar de laatste versie 

78175 
[JOIN Now] De bestandsomschrijving wordt altijd getoond, ook wanneer deze 
is uitgeschakeld in het standaard bestanden itemprofiel 

79454 
[JOIN Search] Verbeteringen in de bulk indexer voor het indexeren van 
bestanden 

76959 [Overzichten] Genereer altijd een JOIN-overzicht in Excel in XLSX-formaat 

81911 
Het is niet mogelijk om een tweede document toe te voegen als de "pop-up 
niet automatisch sluiten"-optie aanstaat 

84781 

[Zaakbehandeling] Als een zaakbehandelaar wil ik de wettelijke einddatum van 
de zaak gevisualiseerd zien in het "stoplicht" (resterende dagen) zodat direct 
duidelijk is wanneer de zaak moet worden afgehandeld 

53119 
[Zaakbehandeling] Maak het mogelijk om een zaak te weigeren in de eerste 
status en terug te sturen naar een specifieke behandelgroep 
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2. HIGHLIGHTS 
Onderstaand vindt u van de belangrijkste wijzigingen in versie 6.22 van JOIN Zaak & Document 
een uitgebreide beschrijving. Omdat 6.22 een flink aantal wijzigingen bevat adviseren wij u om 
een consultant langs te laten komen voor uitleg en configuratie. 
 
Vanaf deze release werken wij met een nieuwe nummering. Aangezien er in tickets nog met de 
oude nummering is gecommuniceerd zullen we naast deze releasenotes ook een excel-sheet 
beschikbaar stellen waarin zowel oud- als nieuw nummer wordt getoond. 
 
Als bijlage bij de releasenotes vindt u het document “integratielaag JOIN Zaaktypen”. Dit 
document beschrijft de exacte integratie tussen JOIN Zaaktypen en het zaaksysteem. Dit 
document is bijgewerkt met de laatste wijzigingen. 
 

53119: [Zaakbehandeling] Maak het mogelijk om een zaak te 
weigeren in de eerste status en terug te sturen naar een 
specifieke behandelgroep 

 
Vanaf versie 6.22 is het mogelijk voor de zaakbehandelaar om een zaak te weigeren in de 
acceptatiefase van de zaak. Handig bijvoorbeeld wanneer de zaak onjuist is geregistreerd (het 
zaaktype is onjuist gekozen of de zaak is onterecht aangemaakt). 
 
Hoe werkt het? In JOIN Zaaktypen geeft de beheerder per zaaktype aan of de zaakbehandelaar 
de zaak mag weigeren. Dit mag alleen in de tweede status van het zaaktype. 
 
Vervolgens tonen we in de behandelactie van deze tweede status (die wordt bij veel 
organisaties “geaccepteerd” genoemd) een extra functie “weigeren”. 
 

 
 
Wanneer de behandelaar op de knop klikt opent een venster waar een toelichting kan worden 
ingevuld voor de weigering. Vervolgens wordt de zaakbehandeling beëindigd en wordt de zaak 
overgezet naar het team dat de zaakweigering moet behandelen. Hier kan worden gekozen 
voor het omboeken van de zaak (kiezen van een ander zaaktype) of het verwijderen van de 
zaak (bijvoorbeeld als deze onterecht is aangemaakt). 
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De reden van weigering en de actie wordt overigens ook netjes vastgelegd bij de 
commentaren/historie. 
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Voor de applicatiebeheerder 
In JOIN Zaaktypen wordt in de tweede status van het zaaktype bij het veld “stuur geweigerde 
zaak aan” de rol/team geselecteerd aan wie de geweigerde zaak moet worden gestuurd. 
 
Vervolgens publiceer je het zaaktype naar bijvoorbeeld test- en productieomgeving om de 
weigerfunctie in gebruik te nemen. 
 

 
 
Tip: in het veld “handeling behandelaar” kun je de handeling voor de behandelaar instellen. Dit is ook 
van invloed op de groene afhandelknop in JOIN Zaak & Document. In combinatie met de weigerfunctie 
biedt je hiermee de behandelaar de mogelijkheid om de zaak te weigeren of te accepteren. 
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84781: [Zaakbehandeling] Als een zaakbehandelaar wil ik de 
wettelijke einddatum van de zaak gevisualiseerd zien in het 
"stoplicht" (resterende dagen) zodat direct duidelijk is wanneer 
de zaak moet worden afgehandeld 

 
U kent als behandelaar van taken het stoplicht vast wel. Met het stoplicht wordt gevisualiseerd 
hoeveel dagen u nog resteert om uw taak binnen de termijn af te handelen. Het stoplicht houdt 
echter geen rekening met de totale doorlooptijd van uw proces/zaak. 
 
Daar komt vanaf versie 6.22 verandering in. Vanaf nu kunt u JOIN Zaak & Document zo 
configureren dat in het stoplicht niet wordt gerekend met de rappeldatum van de taak, maar nu 
ook met de rappeldatum van de zaak (in dit geval de wettelijke afhandeldatum). 
 

 
 
Is er geen wettelijke datum ingevuld, dan wordt automatisch teruggevallen op de rappeldatum 
van de individuele taak. 
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Voor de applicatiebeheerder 
Config editor 
Allereerst dient u in te stellen in de JOIN Config Editor (deze vindt u op de webserver van JOIN) 
welk datumveld moet worden gebruikt voor het berekenen van de wettelijke einddatum. 
Controleer vooraf wel goed welk datumveld nog beschikbaar is in het standaard 
workflowlinkprofiel. 
 

 
Dit doet u bij de optie “Apply date field for remaining days”. Zie bovenstaande afbeelding waar 
u dit in de config editor kunt vinden. 
 
JOIN Admin 
Heeft u de config editor juist geconfigureerd, dan gaat u verder in JOIN Admin. Onthoud goed 
welk veld u heeft geconfigureerd in de editor. 
 
In het “standaard workflowlinkprofiel” gaat u naar het betreffende datumveld (bijv. DATE4). Hier 
configureert u met een macro (bijv. %DATE1%). Deze datum wordt vervolgens gebruikt om de 
waarde in het stoplicht te berekenen.  
 

 
Wij adviseren u om een afspraak te plannen met een consultant voor uitleg en configuratie. 
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76959 [Overzichten] Genereer altijd een JOIN-overzicht in Excel 
in XLSX-formaat 

 
Tot versie 6.22 werd een naar Excel geëxporteerd overzicht standaard geopend in TXT-
formaat. Dat leidde ertoe dat: 
 

- De eindgebruiker een waarschuwing kreeg van MS Excel dat het bestand in een ander 
formaat wordt geopend. Dat leidde nogal eens tot onduidelijkheid bij de gebruiker 

- Het bestand altijd eerst apart moest worden opgeslagen om te voorkomen dat 
opmaak verloren ging. 

 

 
 
Dit hebben we aangepast. Vanaf nu wordt een Excel-overzicht altijd direct geopend in het 
XSLX-formaat.   
 

 
 
Voor de applicatiebeheerder 
Voor deze wijziging zijn geen aanpassingen nodig. Intern maakt JOIN Zaak & Document gebruik 
van de office-functies van Aspose (deze gebruiken we ook om documenten te converteren 
naar PDF), de overzichtsfunctie maakt hier vanaf nu ook gebruik van. 
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84804 [XML Export] Diverse verbeteringen in de XML export 
functie 

 

 
In versie 6.22 brengen we een update uit van onze XML Exportfunctie (waarmee in JOIN Admin 
overzichten in XML-formaat kunnen worden geëxporteerd naar externe bronnen). In deze 
update zijn de volgende onderdelen meegenomen: 
 
Het optioneel kunnen toevoegen van veld-labels 
Normaal gesproken wordt de interne veldnaam opgenomen in het XML bericht. De 
ontvangende partij dient dan altijd zelf de vertaling te maken naar de onderliggende 
nicename. SUBJECT1 en DOCUMENT_DATE bijvoorbeeld. 
 
Vanaf nu is het mogelijk om optioneel het label (de veldomschrijving uit het itemprofiel) toe te 
voegen aan het veld in de XML. Dit kan in het overzicht (layout details) worden ingesteld met 
de optie “label attribuut toevoegen aan field nodes”. 
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In het XML-overzicht ziet dat er vervolgens als volgt uit: 

 
 
We hebben er bewust voor gekozen om de functie optioneel toe te voegen, omdat we willen 
voorkomen dat bestaande overzichten niet meer werken (omdat de structuur van het Xml-
bestand is gewijzigd). Vinkt u de optie aan, houdt er dan rekening mee dat de ontvangende 
partij ook wijzigingen moet doorvoeren! 
 
Configureer de taal van het overzicht 
 
Standaard wordt het XML-overzicht in de Engelse taal opgemaakt. De labels 
(veldomschrijvingen) zouden in dat geval ook altijd de Engelse instellingen gebruiken. 
Aangezien de meeste klanten geen gebruik maken van de Engelse labels maar van de 
Nederlandstalige, is dit vanaf nu instelbaar. Ga hiervoor in het overzicht naar het tabblad lay-
out details en stel de label-taal in bij het onderdeel XML-parameters. 
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Het inplannen van het XML-overzicht op een vast tijdstip 
 
Tot versie 6.22 was het mogelijk om alleen de frequentie in te stellen (bijvoorbeeld elke 24 
uur). Maar daarmee was het nog niet mogelijk om een vast tijdstip in te stellen voor het 
overzicht. Bijvoorbeeld altijd om 4 uur ’s ochtends, wat is aan te raden vanwege performance-
redenen. Vanaf nu is dat wel mogelijk. Ga hiervoor in het XML-overzicht naar het tabblad 
“planning” en stel de verzendtijd in. 
 

 
 

Wij adviseren u om een afspraak te plannen met een consultant voor uitleg en configuratie. 
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81062 [Audit log monitor] Monitor afwijkend gedrag op basis 
Kent u onze uitgebreide auditfuncties al? Die hebben we de vorige release (6.21) flink 
uitgebreid met allerlei functies om nog beter de handelingen in de applicatie te kunnen 
monitoren. Vanaf 6.22 introduceren we de mogelijkheid voor proactieve monitoring. Dit doen 
wij, vergelijkbaar met de mailbox manager, op basis van machine learning. Het systeem traint 
zichzelf op basis van de beschikbare audit-data en speurt op deze manier zelf naar afwijkingen 
in de data-patronen. 
 
De log monitor is inmiddels in staat om de volgende afwijkingen zelfstandig te detecteren: 
 

1. Onsuccesvolle inlogpogingen, om bijvoorbeeld inbraak van systemen te detecteren: 

 
2. Wanneer er wijzigingen in de admin worden doorgevoerd door een gebruiker met 

admin-rechten: 

 
3. Wanneer afwijkend veel wordt gezocht op bepaalde termen: 

 
4. Wanneer uitzonderlijk veel acties door een gebruiker worden gedaan, bijvoorbeeld het 

downloaden van grote hoeveelheden bestanden: 

 
 
U kunt zelf instellen op basis van welke parameters afwijkingen moeten worden geconstateerd 
en op welke wijze gebruikers op de hoogte worden gebracht van deze afwijkingen 
(bijvoorbeeld dagelijks per mail naar de security officer). 
 
De Audit-log checker is beschikbaar vanaf 6.22 en wordt als betaalde module geleverd. Neem 
voor meer informatie contact op met uw accountmanager bij Decos of een partner van Decos. 
 
Voor de applicatiebeheerder 
Wanneer u een geldige licentie heeft voor de audit log monitor, dan stelt u de verschillende 
parameters in in de JOIN Config Editor. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het % in afwijkingen of de 
emailadressen van de ontvangers van de monitor-mails. 
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83870 [Zaak archivering] sta toe om de archiefnominatie te 
wijzigen in een afgehandelde zaak 

Archivering van zaken blijft een belangrijk onderdeel van het zaaksysteem. Na afronding van 
de zaak worden nog allerlei handelingen uitgevoerd om het zaakdossier te kunnen bewaren 
op basis van de archiefkenmerken die bij het zaaktype (in JOIN Zaaktypen) zijn vastgelegd. 
Denk dan bijvoorbeeld aan het archiefnominatie (moet de zaak bij verwijdering uiteindelijk 
worden vernietigd of overgebracht naar een centraal e-depot?), de archiefactietermijn (hoe 
lang bewaren we de zaak) en de brondatum archiefprocedure (wanneer gaat het archiefregime 
in?). 
 
De archiefkenmerken worden normaal gesproken bepaald door het resultaat dat is gekozen 
door de zaakbehandelaar. De kenmerken liggen vast bij het resultaattype in JOIN Zaaktypen.  
 
Vanaf nu is het mogelijk om hier in uitzonderingssituaties vanaf te wijken. De volgende zaak-
gegevens kunnen handmatig worden aangepast: 
 

- Resultaat: keuze om na afhandeling een ander resultaat te kiezen 
- Bewaartermijn: mogelijkheid om van de ingestelde termijn af te wijken.  
- Archiefnominatie: mogelijkheid om van de ingestelde nominatie af te wijken. 
- Startdatum bewaartermijn: de ingangsdatum kan worden gewijzigd 

 

 
 
Voor de Applicatiebeheerder 
Om de archiefnominatie schrijfbaar te maken is het nodig het zaaktype opnieuw te publiceren. 
Eventueel kunnen de collega’s van JOIN Support u hierbij helpen. 
 
Wij adviseren om slechts een beperkt aantal gebruikers rechten te geven om afgehandelde 
zaken te muteren. U kunt dit inrichten met het gebruikersrecht “afgehandelde registraties 
bewerken”. 
 
Tot slot moeten gebruiker validatiemeldingen kunnen annuleren om van deze functie gebruik 
te kunnen maken. 
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84486 [JOIN Admin] Verwijder de licentiecheck bij workflow en 
itemprofiel import 

 
Tot versie 6.22 was het niet mogelijk om itemprofielen en workflows te importeren vanuit de 
omgeving van andere JOIN-klanten. Ieder profiel/workflow was gekoppeld aan een klant 
specifieke licentie en kon alleen door JOIN Support worden omgezet. 
 
Deze check is nu niet meer nodig, u kunt dus zonder problemen workflows en itemprofielen 
uitwisselen met andere JOIN-klanten. 
 
Let er wel op dat beide partijen gebruik moeten maken van versie 6.22 
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84745 [Workflow] Verwijder niet de workflowacties wanneer de 
workflow wordt teruggezet naar een eerder punt in de 
workflow 

Wanneer u als gebruiker/behandelaar voldoende rechten heeft (activiteiten verwijderen) dan is 
het mogelijk om een workflow een of meerdere stappen terug te zetten. U krijgt dan een 
melding dat alle afgehandelde acties die volgen na de heropende actie worden verwijderd. 
 
In plaats van het niet meer tonen van de verwijderde acties blijven ze uitgegrijsd zichtbaar op 
het workflow-tabblad. Zo blijft u historie houden van acties die zijn uitgevoerd maar door het 
terugzetten ongedaan zijn gemaakt. 
 

 
 
Voor de applicatiebeheerder: 
Voor deze actie zijn geen aanpassingen in de configuratie nodig. De wijziging is actief vanaf 
versie 6.22 en werkt niet met terugwerkende kracht.  
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84746 [Bestanden] Sta het gebruiker optioneel toe om een 
bestandsnaam te wijzigen 

 
Van klanten krijgen wij nog weleens de vraag of het mogelijk is om onduidelijke 
bestandsnamen (bijvoorbeeld 101_2.DOCX of 24668_10.PDF) zo te hernoemen dat de 
bestandsnaam iets meer informatie geeft over de context van het bestand zelf. Nu zijn er 
mogelijkheden om met behulp van macro’s bestandsnamen te beïnvloeden en heeft u bij het 
extern delen – downloaden en emaillen – de mogelijkheid om de namen eenmalig aan te 
passen). Maar dit bleek onvoldoende functionaliteit te bieden. 
 
Vandaar dat wij nu optioneel toestaan de bestandsnaam aan te passen. Let op dat deze 
wijziging niet betrekking heeft op scanbestanden (omdat scanbestanden deel uit maken van 
een zogenaamde scanbundel, kan de bestandsnaam hier niet worden gewijzigd). 
 
Wanneer de optie is geactiveerd, dan klikt u op de bestandsnaam (in de formulierweergave op 
het bestandentabblad) en wijzigt u deze. De wijziging wordt ook direct doorgevoerd op de 
fileserver en heeft tegelijkertijd betrekking op alle versies die onder het bestand zijn 
aangemaakt.  
 

 
 
Bij het hernoemen van de bestandsnaam staan wij de gebruiker niet toe om de extensie van 
het bestand te wijzigen. 
 
Voor de applicatiebeheerder 

Om de functie te activeren dient u in de JOIN Config Editor (applicatieserver) de optie “allow to 
rename files” te activeren (TRUE). 
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84747 [JOIN Search] sta toe om de het aantal karakters voor 
Ngram-analyse (zoeken op delen van woorden) uit te breiden 

 
[Allereerst vraag ik aandacht voor actie 86155 “Maak de exact zoeken implementatie 
ongedaan”. Het is namelijk gebleken dat met deze implementatie (waarmee je met dubbele 
quotes “” op exacte woorden of woordcombinaties kunt zoeken) de zoekfunctie minder goed is 
gaan werken. Zoek je op meerdere woorden (zonder de quotes) dan wordt standaard een OR 
operator uitgevoerd, terwijl dit AND zou moeten zijn. Gevolg is dat het zoeken naar meerdere 
woorden niet leidt tot minder resultaten, maar juist tot meer resultaten. En dat is nu juist niet 
de bedoeling. 
 
De functionaliteit voor exact zoeken zal nu worden herschreven en in de volgende versie 
opnieuw worden uitgebracht.] 
 
Met JOIN Search kan worden gezocht naar delen van woorden. Dus bij het woord “zaaktype” 
kun je zoeken op combinaties van letters, zoals “zaa”, “aak” of “type”. Dit was echter beperkt tot 
woorden van maximaal 10 karakters. Woorden langer dan 10 karakters konden alleen worden 
gevonden wanneer het woord exact wordt ingetypt.  
 

 
 
 Dit hebben wij nu verbeterd: 
 

- Het aantal karakters dat een woord maximaal kan bevatten is uitgebreid en kent een 
bandbreedte tussen 3 en 100 karakters.  

- De standaard instelling is aangepast naar 20. Aangezien er maar weinig woorden zullen 
worden opgeslagen die langer zijn dan dit aantal adviseren wij om deze instelling niet 
te wijzigen. 
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Voor de applicatiebeheerder 
Bovengenoemde configuratie (Ngram-analyzing) kan worden gedaan in de JOIN Config Editor. 
U dient wel een geldige licentie voor JOIN Search te hebben.  

Bij het onderdeel “external search engine” vindt u de volgende instellingen: 

 

Om de functionaliteit toe te passen op de reeds aanwezige (en geïndexeerde) data dient u de 
bulkindexer opnieuw te draaien. Woorden langer dan 10 karakters zullen na deze actie ook 
doorzoekbaar zijn. 

Wij kunnen niet inschatten hoeveel extra capaciteit deze actie vergt van de zoekindex. Dit 
hangt namelijk af van het aantal lange woorden (>10) dat opnieuw wordt geïndexeerd. 

Wij adviseren u om een afspraak te plannen met een consultant voor uitleg en configuratie. 
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84743 [Zaaktypen] Sla de resultaat-selectielijst eigenschap op 
in de resultaattabel van het zaaktype en toon deze in het 
zaaktype itemprofiel 

 
In het kader van correcte verwijdering van zaken en documenten is door de (regionale) 
archivarissen gevraagd om ook de verwijderingsgrondslag op te nemen in de verwijderlijsten. 
Alhoewel in het RGBZ-model hiervoor geen voorziening is getroffen, vonden we dit een 
dusdanig belangrijk punt dat we de selectielijst zullen opnemen in de metadata van ieder 
zaaktype. 
 

 
 
Voor de applicatiebeheerder 
In JOIN Zaaktypen legt u bij ieder resultaat de grondslag vast in het veld “selectielijst”. Deze 
waarde wordt vanaf versie 6.22 overgenomen in de resultaattabel van ieder zaaktype (het 
vierde niveau). 
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Vervolgens is dit tabelniveau gekoppeld aan het veld “Selectielijst” dat u terugvindt in de 
zaakregistratie. Bij het selecteren van een resultaat op de zaak wordt, mits u bij het resultaat 
een selectielijstwaarde heeft ingevoerd, het veld selectielijst automatisch gevuld met de juiste 
waarde. 
 

 
 
Wanneer u de verwijderlijsten inricht, dient u er rekening mee te houden dat het attribuut 
selectielijst correct wordt opgenomen in het overzicht. 
 
Het veld “selectielijst” wordt automatisch overgenomen in het itemprofiel (TEXT2). Let er wel op 
dat eventueel handmatige aangebrachte wijzigingen in het zaaktype-itemprofiel ongedaan 
worden gemaakt door deze wijziging. Deze handmatige wijzigingen worden niet door ons 
ondersteund. 
 
Graag verwijs ik naar het document “integratielaag zaaksysteem”. U vindt dit document bij de 
releasenotes op het forum, het beschrijft de volledige integratie tussen JOIN Zaaktypen en het 
zaaksysteem. 
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84736 [Drag & Drop] Annuleer het uploaden volledig wanneer 
de totale grootte het maximum overschrijdt en maak het 
mogelijk de maximale grootte van de upload in te stellen 

 

Kent u onze functionaliteit voor het slepen van bestanden van bijvoorbeeld de verkenner naar 
een documentregistratie in JOIN Zaak & Document? Superhandig en snel bestanden naar JOIN 
toe slepen. 

 

Inmiddels is de functionaliteit zo breed in gebruik dat het tijd is geworden voor een update. Na 
deze update kunt u: 

- Instellen dat de totale grootte en het maximale aantal bestanden dat tegelijkertijd 
wordt geüpload kan worden opgehoogd. 

- Betere afhandeling van een upload die niet volledig kon worden voltooid. 

Voor het eerste punt, zie “voor de applicatiebeheerder” 

Voor het tweede punt: wanneer de upload niet kan worden voltooid (u wilt te veel bestanden 
tegelijkertijd uploaden en/of de grootte overschrijdt de limiet) dan krijgt u een foutmelding en 
wordt de upload actie geannuleerd. U loopt dan niet meer het risico dat bepaalde bestanden 
niet correct worden opgeslagen in JOIN. 
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Voor de applicatiebeheerder 

De maximale upload hoeveelheid (limiet 500 MB per upload actie) en het aantal bestanden dat 
per keer mag worden geüpload stelt u in in de JOIN Config Editor: 
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84748 [Zaakregistratie] Wijzig de veldnamen voor verwachte 
einddatum wettelijk en verwachte eindddatum service 

 
In het werkvoorraad detailscherm van een zaak worden standaard de velden voor de 
wettelijke en servicenorm getoond. Met deze data weet de behandelaar hoeveel dagen hij nog 
heeft voor de behandeling van zijn zaak. 
 
Echter, omdat er maar weinig ruimte is voor deze velden, staat er in beide gevallen “verwachte 
datum” en is het niet duidelijk welk waarde betrekking heeft op de wettelijke en welke op de 
servicenorm. 
 
Dit hebben we eenvoudig opgelost door het label aan te passen. Nu staat er: 
 

 
 
En in de werkvoorraad: 

 
 
Voor de applicatiebeheerder 
De labels worden automatisch aangepast bij de update naar versie 6.22. Het was in dit geval 
mogelijk om dit via een databasescript geautomatiseerd te doen. U hoeft als beheerder dus 
verder geen actie te ondernemen.  
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84784 [Zaakbehandeling] Sta het de zaakbehandelaar toe om 
een zaakactie over te slaan 

 

Kent u de term “dynamisch zaakgericht werken” al? Daarmee wordt bedoeld dat de 
zaakbehandelaar binnen het proces flexibel moet kunnen afwijken van het vaste schema. Met 
deze actie introduceren we een eerste functionaliteit binnen dit thema. 

Het komt weleens voor dat u binnen een zaak bepaalde stappen wilt overstappen omdat deze 
in het geval van de specifieke zaak niet relevant zijn. Vanaf versie 6.22 bieden we de 
zaakbehandelaar standaard de optie “overslaan” aan om de stap (en status) over te slaan. 

De functie “overslaan” vind je achter de actieknop: 

  

Geef vervolgens optioneel een toelichting (de overslaan-actie wordt gelogd) en klik op 
“opslaan”. Uw behandelactie wordt direct afgehandeld (ook als het een checklist betreft), maar 
zonder dat de status wordt bereikt. Immers, u slaat deze over. De eerstvolgende actie in de 
volgende status wordt vervolgens gestart. Bent u hier ook de behandelaar van dan wordt deze 
getoond. 

Het overslaan is mogelijk tot de resultaatkeuze in de laatste status van de zaak. Het resultaat 
moet namelijk altijd worden gekozen, deze mag niet worden overgeslagen. In deze fase ziet de 
behandelaar de optie niet. 

De overslaan functie is alleen beschikbaar wanneer u gebruik maakt van JOIN Zaaktypen en 
werkt volgens de workflow die door JOIN Zaaktypen in het zaaksysteem wordt aangemaakt. 
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85044 [Bulkbrieven] Maak het mogelijk om vanuit een 
zaakoverzicht in bulk bestanden samen te voegen en apart op 
te slaan als zaakdocument per zaak 

 

Het samenvoegen van meerdere registraties met een sjabloon konden we natuurlijk al langer. 
Maar nu is er ook een functie ontwikkeld waarmee je bijvoorbeeld een ontvangstbevestiging in 
bulk kan aanmaken, waarbij de brief per document per zaak wordt opgeslagen. Een heel 
zuivere methode, omdat je natuurlijk niet wilt dat de ontvangstbevestiging voor meneer Jansen 
bij de zaak van mevrouw De Vries wordt opgeslagen. 

Hoe werkt het?  

1. Maak een overzicht van zaken, bijvoorbeeld alle zaken van vandaag. 
2. Kies voor de bulkoptie “bestanden maken vanuit zaakoverzicht” 

 
 

3. Er opent een documentvenster. Hier kiest u het juiste documenttype (bijvoorbeeld 
“ontvangstbevestiging”. Vervolgens vult u de gegevens in. Geadviseerd wordt om 
adresgegevens niet in te vullen omdat deze normaliter worden overgenomen uit de 
zaak. 
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4. Pas wanneer alle verplichte gegevens zijn ingevuld wordt de groene knop zichtbaar en 
kan er worden samengevoegd. 

Het eindresultaat is: 

- Bij iedere zaak wordt een document aangemaakt met bijbehorend samengevoegd 
bestand 

- De eindgebruiker krijgt een volledig samengevoegd bestand, dat bijvoorbeeld kan 
worden afgedrukt. Let op: dit bestand wordt niet opgeslagen in JOIN, dus het bestand 
wordt slechts eenmalig aangemaakt! 

- Als het documenttype niet voorkomt bij het zaaktype, wordt er voor die zaak geen 
document aangemaakt. Hier wordt een melding voor getoond. 

 
Voor de Applicatiebeheerder 
De gebruikers die van deze functie gebruik mogen maken hebben het gebruikersrecht 
“bestanden maken vanuit zaakoverzicht”. Daarnaast heeft u een geldige licentie voor JOIN 
Zaaktypen nodig om van deze functie gebruik te kunnen maken. 
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85305 Toon een "over ons" functie zodat iedere gebruiker het 
huidige versienummer van JOIN Zaak & Document kan 
terugvinden in de applicatie 

 
Voor applicatiebeheerders tonen we via het persoonlijke instellingen menu 
“systeeminformatie” zodat vanuit de interface informatie wordt gegeven over de database en 
server-versie. Om veiligheidsredenen mag deze informatie niet worden getoond aan onze 
Cloud klanten en is er geen mogelijkheid om erachter te komen welke versie draait. 
 
Normale eindgebruikers hebben deze informatie ook niet, terwijl dit wel handig kan zijn. 
Daarom introduceren we voor iedere gebruiker de functie “Over ons” waar het versienummer 
wordt getoond. 
 

 
 

 
 
 


