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Inhoud release 
 
Releasenote Mendix - Release 09/26 
 
 
Story 

• MEN-12356 Verwijderen van metadata van de berichten ontvangen op Klantreis API's 

• MEN-12244 URL welkomst mail omgevingsafhankelijk maken 

• MEN-12229 Track and trace informatie vullen bij wijzigingen aangeleverd via Garantie API  

• MEN-11635 Loggen van de berichten die ontvangen worden op de Garantie API  

• MEN-11634 Loggen van de berichten die ontvangen worden op de Beheer API  

• MEN-11633 ISAE: Datum vastleggen bij dichtzetten van gebruikersaccounts 

• MEN-11426 Verbeteren manier waarop wordt gematcht 

• MEN-11371 Garantie API: Melding over onbekend Leningdeel gelijk aan onbekende Lening 

• MEN-11370 Garantie API: Gedocumenteerde 404 bij /woningen ombouwen naar 500 

• MEN-11369 Garantie API: Ongedocumenteerde 404's ombouwen naar 500's 

• MEN-11152 Toevoegen verkoopgegevens aan grafiek achterstanden 

• MEN-11151 Toevoegen garantiegegevens aan grafiek achterstanden 

• MEN-11148 Toevoegen klantsituatie en geldnemer gegevens in en naast grafiek achterstanden 

• MEN-11147 Toevoegen beheerevents in en onder grafiek achterstanden 

• MEN-11145 Uitfaseren ESB: interne proxies in ESB verwijderen 

• MEN-11144 Uitfaseren ESB: vanuit Portaal interne calls niet meer via de ESB laten verlopen 

• MEN-11143 Uitfaseren ESB: vanuit Human workflow interne calls niet meer via de ESB  

• MEN-11142 Uitfaseren ESB: vanuit G&A interne calls niet meer via de ESB laten verlopen 

• MEN-11141 Uitfaseren ESB: vanuit Claims interne calls niet meer via de ESB laten verlopen 

• MEN-11140 Uitfaseren ESB: vanuit Beheer interne calls niet meer via de ESB laten verlopen 

• MEN-10986 Beheertoets rekent met pensioeninkomen bij ingaan binnen 4 jaar i.p.v. 3 jaar 

• MEN-10321 Garanties markeren die niet getoetst zijn 

• MEN-10320 Garantie indienen en vastleggen in G&A 

• MEN-8924 Pentest bevinding 
 
Bug 

• MEN-12527 Matchen: Onderzoeken waarom afwijkende resultaten afwijken 

• MEN-12526 Matchen: Knop 'download totaal matchresultaat' ontbreekt 

• MEN-12233 Workflow: Vanuit de breadcrumb is het zoekscherm uit G&A niet meer zichtbaar 

• MEN-12159 NHG toets: Einddatum renteaftrek is niet leesbaar in printvriendelijke pagina 

• MEN-12158 Tekst van automatisch verzonden mails staat in verkeerd lettertype 

• MEN-12060 Openen van oorspronkelijke garantie in nieuw tabblad geeft een foutmelding 

• MEN-11744 Controle op verblijfsvergunning ontbreekt in de BRE 

• MEN-11643 G&A: Genereren van CSV met gegevens van Portaalgebruikers geeft een fout 
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Ticket 

• MEN-12426 Waarborgen dat HRA response niet teruggegeven wordt in de september release. 

• MEN-12425 Waarborgen dat MEN-12136 (fixed in augustus release) ook gefixt is in deze release 

• MEN-12005 Titel van de pop up bij het intrekken van een lening wijzigen 

• MEN-11001 XML bericht met geanonimiseerde crediteuren kan niet ingelezen worden  

• MEN-10324 rappels toestemmingsverzoek uitzetten 


