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Inhoud release 
 
Releasenote Mendix - Release 23/01 
 
 
Ticket 

• MEN-5945 Maximale lengte rentevastperiode bij Senioren Tijdelijk Tekort 

• MEN-9668 datumrenteaftrek na afloop leningdeel zorgt voor onnodige periode 

• MEN-13394 Inzien logging van DKB verkeer in Boomi via de Boomi API 

• MEN-13508 Inactieve interne gebruikers accounts opschonen  
 

Story 

• MEN-6739 Restschuldfinanciering wordt op 2 plekken berekend 

• MEN-8774 Hardcoded stamgegevens uit de BRE halen 

• MEN-10530 In G&A de enige operatie uit /garanties/v1 mergen  

• MEN-10729 Nieuw veld "Toetsinkomen bij aanvang"  

• MEN-10730 Conversie 'toetsinkomen bij aanvang' 

• MEN-10734 Java acties vervangen met Mendix 

• MEN-11614 Opschonen module AzureStorageClient in G&A  

• MEN-11617 Opschonen module AzureStorageInterface in G&A 

• MEN-11618 Verwijderen modules DiasAzureMigratie en DiasAzureMigrate_Custom in G&A 

• MEN-11619 Vervangen van de modules AzureStorageClient en AzureStorageInterface  

• MEN-11620 Verwijderen van de modules DiasAzureMigratie en DiasAzureMigratie_Custom  

• MEN-11996 Consument patch webservice uitbreiden met wijzigbare gegevens 

• MEN-12002 Toetsjaar 2021 uitbouwen 

• MEN-12516 'opvoeren oude garanties' verwijderen na 1 jaar 

• MEN-12553 Wijzigingen aan interne gebruikers vastleggen 

• MEN-12554 Succesvolle logins ook loggen 

• MEN-12867 Reden 'haircut' en 'Vrijwillige aflossing' verwijderen uit enumeratie extra aflossingen  

• MEN-12878 REO - aanleveren stukken via het portaal en verwerking G&A en Beheerapp 

• MEN-12892 Nieuwe reden aanvraag VolledigeAfbetalingVanHetKortingsdeel toevoegen  

• MEN-12954 Respons op request Garantie APIs wijkt af van swagger 

• MEN-13041 Validatie toevoegen bij muteren geboortedatum 

• MEN-13059 Velden moeten na afronden veilingdossier niet meer bewerkt kunnen worden 

• MEN-13207 Status consument vullen bij POST consument 

• MEN-13224 Controle op duplicate uitbreiden bij Behandelpad en Beheertoets 

• MEN-13285 Technical debt voor het herziene REO-proces wegwerken 

• MEN-13435 REO - automatische mail versturen naar ketenpartner om stukken aan te leveren 

• MEN-13447 Controle vorderingen regrestraject automatiseren  

• MEN-13513 Atlas_NativeMobile_Content verwijderen uit de apps 

• MEN-13515 NavigationLayouts-module verwijderen uit de Mx-apps 

• MEN-13516 Ongebruikte navigation profiles verwijderen uit de Mx-apps 

• MEN-13520 Wijzigingen aan interne gebruikers na dertien maanden verwijderen 

• MEN-13522 Aanpassingen beheren Geldverstrekkers 
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• MEN-13523 Aanpassingen beheren Labels 

• MEN-13524 Aanpassingen beheren servicers 

• MEN-13525 Aanpassingen beheren businesspartners 

• MEN-13547 Beheren tabel veilingdossier (REO) anders inrichten 

• MEN-13658 Attribuut 'Leningdeel' niet meer anonimiseren 

• MEN-13717 Inregelen van centrale mailadressen verbeteren 

• MEN-13723 Verplaatsen van FTP logica van ESB naar Claims 

• MEN-13945 Volledige handmatige- + expert-test voor het herziene REO-proces 

• MEN-14023 Organisaties automatisch laten synchroniseren met het portaal 
 
Bug 

• MEN-11993 Inkomstenbron goed opslaan bij flexibele arbeidsrelatie met perspectiefverklaring 

• MEN-13710 foutmelding gaat onterecht af bij OvernameSVNStarterslening 

• MEN-13761 REO - volmacht in taak 'fiatteren advies' wordt niet correct getoond 

• MEN-13932 Opslaan van een toets via Melden2023  

• MEN-14046 Servicers staan dubbel op pagina en Achterstandsmeldingen is niet dik gedrukt 


