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In dit document vindt u een beschrijving van alle aanpassingen die zijn doorgevoerd in de ESIS versie 
4.5.37. Er zijn verbeteringen doorgevoerd, fouten in de software hersteld en nieuwe functionaliteiten 
toegevoegd. Rovict bedankt alle gebruikers die fouten hebben aangegeven of waardevolle tips 
hebben aangeleverd. 
 
OSO Overstapdossier 

 In ESIS kan er maar één adres bij de leerling worden ingevuld. In de uitwisseling via OSO 

Overstapdossier is gebleken dat in een dergelijk dossier toch meer adressen bij een leerling 

kunnen staan. Het importeren van deze leerling in ESIS ging daardoor niet goed. Dit is 

opgelost door bij het importeren van een leerling via een OSO Overstapdossier met meer 

adressen in dit dossier het 1e bezoekadres te importeren. Als er in het dossier geen 

bezoekadressen zijn opgenomen wordt het 1e adres overgenomen dat in dit dossier bij de 

leerlinggegevens staat.  

 In het OSO Overstapdossier wordt alleen bij een actieve LGF ( = een LGF indicatie waarvan 

de einddatum groter is dan de datum waarop het dossier wordt gemaakt) dit gegeven 

toegevoegd aan het Overstapdossier. In de stap “Overstapdossier Gereed maken” toont ESIS 

bij een actieve LGF het veld Naam Intern Begeleider. 

 Bij Modules > Leerlingen > Leerlingenadministratie – Voorlopige inschrijving details is 

het veld Verwachte instroomdatum een verplicht in te vullen veld geworden. 

Basispoort 
Bij Modules > Medewerkers – Medewerker extra kan nu door middel van het aanvinken van de 
radiobutton aangegeven worden welk e-mail adres van de medewerker gebruikt wordt voor de 
koppeling met Basispoort.  

 
Indien er maar één e-mail adres is ingevuld vinkt ESIS deze standaard aan voor gebruik koppeling 
met Basispoort. 
 
Voegt u nog een e-mail adres toe dan kunt u indien gewenst dit e-mail adres aanmerken als te 
gebruiken voor de koppeling met Basispoort door de radiobutton achter deze rij aan te vinken. 
 
Op deze manier is het eenduidig welk e-mail adres voor de koppeling met Basispoort gebruikt wordt.   
Indien u op een later moment alsnog een ander e-mail adres wilt gebruiken in de koppeling met 
Basispoort vinkt u de radiobutton aan achter dit e-mail adres. ESIS toont dan de volgende melding: 
 
“U wijzigt het emailadres dat bij Basispoort bekend is. Indien u de wijziging doorvoert, kunt u vanaf 
morgen niet meer met het oorspronkelijke emailadres inloggen in Basispoort. U ontvangt van 
Basispoort een activatiemail op uw nieuwe emailadres.”  



Rovict B.V.  pagina 2 Releasenotes ESIS release 4.5.37 

 
Bij deze release heeft ESIS voor reeds aanwezige e-mail adressen van medewerkers aangegeven 
welk e-mail adres gebruikt wordt voor Basispoort. 
Indien er maar één e-mail adres staat is de radiobutton achter dit e-mail adres aangevinkt. 
Indien er meer e-mail adressen staan, is de radiobutton achter het e-mail adres met de hoogste ID 
aangevinkt.  
 
ESIS maakt dus geen gebruik meer van het e-mail adres wat bij de Beheer > Gebruikers – 
Gebruiker details is aangeven indien er geen e-mail adres is opgegeven bij Modules > 
Medewerkers – Medewerker extra. Als hier geen e-mail adres wordt ingevoerd dan kan deze 
medewerker niet (meer) inloggen in Basispoort tot het moment dat er handmatig in Basispoort voor u 
een emailsadres is ingevoerd. 
 
Naar aanleiding van deze aanpassing voert Basispoort de ketentest opnieuw uit. Met de keten wordt 
bedoeld de gegevensuitwisseling van ESIS via Basispoort naar methodesoftware- en 
netwerkleveranciers.  
Op basis van deze ketentest besluit Basispoort of de koppeling ESIS -  Basispoort opengesteld wordt. 
Basispoort neemt hierover contact met u op. 
 
Documentatie 
De online Help van ESIS (http://help.esis.rovictonline.nl) is aangepast voor het menuonderdeel 
Koppelingen.  

http://help.esis.rovictonline.nl/

