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ZENYA 6.2.2
In deze patchpack update hebben we een
verbetering doorgevoerd in de perfomance
van ONS Nedap koppeling en een aantal
foutjes gerepareerd. Hopelijk heb je er geen of
weinig last van gehad!

De uitrol van Zenya 6.2.2 start in de week van 14 maart.
Kijk op status.infoland.nl voor exacte datum/tijd voor uitrol naar Zenya SaaS.
Voor organisaties met Zenya on-premise komt de release ter download beschikbaar in de week van
21 maart.

Module

Impact

Algemene functionaliteiten van Zenya

Nil

Audits

Nil

Compliance

Nil

DOC

Nil
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Kaartenbakken

Nil

FLOW

Nil

Portalen & Verzamelingen

Nil

RISK

Nil

Planning & Taakschema's

Nil

CHECK

Nil

Technisch

Nil

ONS Nedap perfomance
In de ONS Nedap koppeling kon het zijn dat de laadtijd tijdens het opzoeken van gegevens langer
dan gewenst duurde, dit is bij ons ook bekend onder bug nummer 63973. In twee stappen willen
hiervoor verbeteringen voor uitvoeren.
Voorheen werden cliënt gegevens in een gedeelde database bijgehouden en werden deze
gegevens versleuteld opgeslagen. Tegenwoordig is het echter zo dat deze gegevens niet meer op
een gedeelde database worden opgeslagen, maar gebeurd dit op aparte databases. Deze
databases zijn al versleuteld, maar de extra stap om de gegevens zelf te versleutelen vond nog
steeds plaats.
Omdat de databases zelf al zijn versleuteld is de versleuteling van de gegevens niet nodig. De stap
waarin de gegevens werden versleuteld zorgde voor een groot deel voor de langere wachttijd. In
deze update hebben we de extra stap van het versleutelen van de gegevens verwijderd, waardoor
de wachttijd bij het opzoeken al aanzienlijk verkort wordt.
Er zijn echter nog andere processen die invloed hebben op de wachttijd en daarmee de ervaring
van de gebruiker waarin we een verbetering kunnen realiseren.
In het proces van de opzoekactie wordt de wachttijd beïnvloed doordat de opzoekactie ook data
moet verwerken. Dit onderdeel gaan we naar een achtergrondproces verplaatsten, zodat de
opzoekactie geen data verwerking hoeft te doen en daardoor sneller de resultaten kan tonen! Dit zal
in een latere update worden uitgerold.

Compliance overzicht look & feel
In Zenya 6.0.0. hebben we Zenya voorzien van een nieuwe look & feel. Deze vernieuwde look & feel
is ook doorgevoerd op het compliance overzicht in Zenya, maar heeft daar niet het gewenste effect
gehad. Dit overzicht werd door de verandering heel erg roze.
We hebben de look & feel voor dit scherm veranderd, zodat nog steeds de vernieuwde look & feel
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zichtbaar is maar de kleurstelling van dit scherm wel rustiger en overzichtelijker is geworden.

Tevens hebben we in deze update een aantal foutjes gerepareerd. Hopelijk heb je er geen of weinig
last van gehad!

Voor applicatiebeheerders
Bekijk het overzicht met bugfixes door op de knop hieronder te klikken. Of log in op mijn.infoland.nl
en krijg toegang tot de download voor Zenya on-premise.

