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Inhoud release 
 
Releasenote Mendix - Release 08/08 
 
 
Story 

• MEN-11174 Fouten omzetten van Engels naar Nederlands 

• MEN-11661 HRA - Toetsen en melden aanpassen m.b.t. de HRA 

• MEN-10464 ISAE: Datum vastleggen bij dichtzetten van gebruikersaccounts 

• MEN-10365 Duurhuur mogelijk maken voor aanvullende lening/kwaliteitsverbetering 

• MEN-9634 Extra aflossingen berekenen aan de hand van ruimte in lagen 

• MEN-8868 Aftopping laten vervallen bij berekenen maximale toegestane last 

• MEN-8032 Melding misbruik is strafbaar 

• MEN-8031 Melding laatste login 

• MEN-6869 Status dossier bijwerken na behandeling Novalink 

• MEN-5955 Toevoegen velden data achterstandsmeldingen 
 
Bug 

• MEN-11645 Controle op arbeidsmarktscore ontbreekt in BRE 

• MEN-11202 Gebruikers moeten wachtwoord reset 2x doen 
 
Upgrade naar Mendix 9 

• MEN-11848 Kan verkeer geblokkeerd worden tijdens het upgraden? 

• MEN-11518 Styling op Claims, G&A, Beheer en workflow 

• MEN-11517 Styling op portaal 

• MEN-11492 Testplan Fase 3: Alles nalopen tbv livegang 

• MEN-11218 Testplan Fase 2: Bevindingen vastleggen van styling 

• MEN-11086 Testplan Fase 1: Bevindingen vastleggen die van functionele aard zijn  

• MEN-11217 Splitsen toetsschermen in read-only, printvriendelijk Volledigheidstoets 

• MEN-11216 Splitsen toetsschermen in editable en printvriendelijk 2020-2 

• MEN-11215 Splitsen toetsschermen in editable en printvriendelijk 2021-1 

• MEN-11214 Splitsen toetsschermen in editable en printvriendelijk 2021-2 

• MEN-11213 Splitsen toetsschermen in read-only, editable en printvriendelijk 2022-1 

• MEN-11092 Styling toepassen op alle pages van Beheer 

• MEN-11091 Styling toepassen op alle pages van ESB 

• MEN-11090 Styling toepassen op alle pages van Claims 

• MEN-11089 Styling toepassen op alle pages van G&A 

• MEN-11088 Styling toepassen op alle pages van Workflow 

• MEN-11087 Styling toepassen op alle pages van BRE 

• MEN-11085 Jorian voorziet portaal verder van styling 

• MEN-11051 Nieuwe styling toepassen op NHG apps 

• MEN-10985 Promoot SsoClient module tot Marketplace module en pas toe op de 6 apps 

• MEN-10968 Vele warnings in console in Portaal over DEPRECATED logger 

• MEN-10967 Widget customString(No context) geeft vele warnings bij runnen 
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• MEN-10926 Alle apps XML-scrubben en inline styles en classes verwijderen 

• MEN-10925 Styling op portaal maken (Jorian) en ondersteunende werkzaamheden door DEV 

• MEN-10923 Atlas Core (v3) toevoegen aan app BRE (misschien?) 

• MEN-10922 Atlas Core (v3) toevoegen aan app G&A 

• MEN-10921 Atlas Core (v3) toevoegen aan app workflow 

• MEN-10920 Atlas Core (v3) toevoegen aan app Claims 

• MEN-10919 Atlas Core (v3) toevoegen aan app beheer 

• MEN-11644 Portaal: administrator ziet niet de juiste menu opties 

• MEN-11000 Widget Format string geeft foutmelding in Beheer 

• MEN-11802 Maximaal EBB berekenen in geval van desktop taxatie 

• MEN-10924 Laatste wijzigingen ivm Atlas Core aan ESB 

• MEN-10510 Reden en datum intrekken lening vastleggen en ontsluiten naar DWH 

• MEN-8938 BRE: "Brutto"-attributen renamen naar "Bruto" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


