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Omschrijving

RIO-9375
Bug

Opleidingen welke niet zijn voorzien van een einddatum
In één de controle achteraf bestanden (licenties vs. aangeboden opleiding en vice versa)
Werden erkende opleidingen weergegeven die al niet meer gegeven en eigenlijk beëindigd
hadden moeten worden. Deze opleidingen zijn voorzien van een einddatum.

RIO-11276
Improvement

Opleidingseenheden: bij Historie en toekomstige wijzigingen worden velden getoond
waar geen wijzigingen op zijn geweest
Velden waarbij geen wijziging is geweest worden niet meer getoond in historie of
toekomst.

RIO-11478
User Story

Als RIO wil ik de NRTO transactie onderbrengen bij de BRANCHE instellingserkenning
transactie
De NRTO transactie voor het opvoeren van erkenningen is ondergebracht in een generieke
transactie die door meerdere erkennende partijen kunnen worden gebruikt. D.m.v.
autorisaties worden de juiste gegevens van de erkennende partij getoond.

RIO-11610
User Story

Als instelling een cohort kunnen verwijderen bij de aangeboden opleiding van een
onderwijsaanbieder
Het is mogelijk gemaakt om bij een onderwijsaanbieder een cohort te verwijderen via de
RIO selfservice schermen.

RIO-11741
Bug

Afd. SSG kan geen VO groep opleidingsrelaties koppelen
Het probleem van het niet laden van de opleidingsrelaties is opgelost.

RIO-11937 /
RIO-12110
Bug
Hotfix

Subsidieerbare kosten kunnen niet worden vastgelegd bij cohorten in RIO selfservice

RIO-11946
User Story

Als RIO wil ik de doorlooptijd van de edudex-inwinnen run verkorten zodat deze
binnen één nacht verwerkt kan worden

Hotfix

De verwerking van de STAP opleiders die hun opleidingsaanbod via Edudex aanbieden is
middels meerdere threads tegelijkertijd de verschillende onderwijsaanbieders laten te
verwerken. Dit is middels een hotfix al uitgerold naar productie.

In een aantal gevallen kon de subsidieerbare prijs niet bij een cohort opgevoerd worden.
Dit is middels een hotfix al uitgerold naar productie.

RIO-11948
Bug

Foutmelding bij wijzigen aangeboden opleiding - toevoegen beschikbaar in kader van
STAP-regeling
In enkele gevallen was het niet mogelijk om bij een aangeboden opleiding de keuze
‘Beschikbaar in kader van STAP-regeling' toe te voegen. Dit is opgelost.

RIO-11978
Bug

Link in erkennen Branche werkt niet
De link ‘Ga naar erkenning’ in het scherm BRANCHE erkenningen werd naar een verkeerde
pagina gestuurd, dit is opgelost.

RIO-11982
Improvement

Tekstverbetering Erkennen instelling: waarschuwing bij verwijderen sterker maken
Bij het verwijderen van een erkenning is de tekst toegevoegd dat het gevolgen kan hebben
voor de afgegeven STAP subisidies die gerelateerd zijn aan deze erkenning.

RIO-11983
Bug

Adres uit het handelsregister wordt niet getoond in het selfservice scherm
instellingserkenning BRANCHE
Deze bug is opgelost, het adres wordt getoond op het scherm.

RIO-11993
Bug

Erkenningen opvoeren: Pagina later laden zodat wijzigingen worden getoond op het
scherm
Na het toevoegen of wijzigen van een erkenning wordt er nu direct naar het
overzichtsscherm gegaan waarbij de wijzigingen nog niet zichtbaar zijn. Dit is opgelost
door het scherm te refreshen.

RIO-11994
Improvement

Erkenningen opvoeren: Pagina later laden zodat wijzigingen worden getoond op het
scherm
Bij het opvoeren van een nieuwe erkenning kan er, na het invoeren van een KvK nummer,
een ander NNP/KvK nummer worden geselecteerd d.m.v. de knop 'wijzigen'. De tekst van
deze knop werkt verwarrend. De knop is hernoemd naar 'zoek ander KvK-nummer'

RIO-11995
Improvement

Erkenning opvoeren: pop-up verdwijnt te snel
Na het opvoeren of wijzigen van een erkenning verschijnt een po-up met daarin een
verwijzing naar een telefoonnummer/email adres. Deze verdwijnt te snel om iets te
noteren. Dit is opgelost door de pop-up melding te tonen totdat deze wordt weg geklikt.

RIO-11996
Improvement

Erkenning opvoeren : laat melding zien indien er geen resultaten worden gevonden in
tabel
Indien bij het overzicht scherm/zoekscherm erkenningen er geen erkenningen worden
gevonden dan is de tabel leeg. Er wordt nu de volgende melding getoond: 'Er zijn geen
zoekresultaten'

RIO-12054
User Story

Als UWV wil ik één scholingsactiviteit bij een
onderwijsaanbieder/aangebodenOpleiding kunnen opvragen
Bij UWV wordt op het moment voor hun vooraanmeldingen
zoeken_scholingsactiviteit_request om met een onderwijsaanbiedercode en een
cohortcode het juiste cohort te selecteren. Hierbij krijgen ze meerdere resultaten omdat
vanuit solr op basis van de score alle matchende resultaten worden terug gegeven.
Dit is aangepast zodat er een uniek resultaat wordt teruggegeven.

RIO-12100 /
RIO-12112
Bug

Als opleider met een NLQF keurmerk wil ik aangeboden particuliere opleiding kunnen
opvoeren waarvan ik niet de eigenaar ben van de opleidingseenheid
Het is nu mogelijk om ook aangeboden particuliere opleidingen op te voeren waar de
opleider geen eigenaar van is.

