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Korte omschrijving over deze release 
Deze release gaat over een betere integratie met SharePoint en een update van de UI voor het 

filteren van vergaderingen en andere lijsten. 

Nieuwe functionaliteiten 
In deze release zijn de volgende functionaliteiten toegevoegd:  

Referentie nr Omschrijving  

0001 Zoeken en toevoegen van bijlagen aan Easy2Meet vanuit alle site verzamelingen 

van SharePoint. 

0002 Snel inzicht via de inhoud van de bijlage met de SharePoint preview pop-up. 

0003 Eenvoudig sorteren en filteren van de lijst met vergaderingen op vergadertype en 

tijdvak om snel een specifieke vergadering terug te vinden. (zowel op de 

secretariaatsconsole als de deelnemers app) 

 

Opgeloste issues 
In deze release zijn de volgende issues opgelost:  

Referentie nr Omschrijving 

Secretariaatsconsole 

1001 Kopiëren van een vergadering met sub agendapunten zorgde ervoor dat de 

nieuwe vergadering geen sub agendapunten bevatte  

1002 Een e-mailgebruikers die toegevoegd werd nadat een vergadering was 

gepublisheerd, ontving geen e-mail met de agenda en de vergaderstukken 

1003 Gearchiveerde deelnemers kregen nog steeds updates van de vergaderingen 

waar ze deel van uit maakte voordat ze gearchiveerd werden. 

1004 Het annuleren van het uploaden van een bijlage zorgde voor een foutmelding. 

1005 Het uploaden van grote bijlagen was niet mogelijk. 

1006 Het instellen van de aan-/afwezigheid is verbeterd. Het is nu eenvoudig om de 

aan-/afwezigheid van deelnemers te wijzigen.  

1007 Als een secretaresse alleen leesrechten had op een agenda van een deelnemer 

gaf dit een foutmelding bij het publiceren van een vergadering. 

1008 Bij het klikken op het terugtrekken van een vergadering die gepubliceerd is, 

zorgde ervoor dat de vergadering onverhoopt gedepubliceerd werd. 

1009 Dragging en dropping van bijlagen was niet mogelijk. 

1010 Als de secretariaatsconsole een tijdje opstond in de browser, werd na verloop 

van tijd de verbinding met SharePoint verbroken.  

  

Deelnemers app 

2001 Het delen van annotaties met specifieke deelnemers werkte in sommige situaties 

niet. 

2002 De link ‘Bekijk vergadering’ ontbrak op de taken pagina.  

2003 De details van taken was niet altijd zichtbaar als de taak werd geopend. 
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2004 Na het openen van een specifiek onderwerp was het niet meer mogelijk om naar 

benedend te scrollen om alle vergaderdetails te bekijken. 

2005 Taken die waren aangemaakt op een vergadering die nog niet gepubliceerd was, 

waren al wel zichtbaar in de deelnemers app.  

2006 Annotaties van het type ‘Notitie’ konden niet geopend worden als de gebruiker 

de annotatie modus niet had geactiveerd.. 

 

En nog enkele kleine verbeteringen en updates. 

Known issues 
De volgende issues zijn al genoteerd, maar zijn nog niet opgelost in deze release. 

Referentie nr Omschrijving Work around 

3001 Alleen in de Firefox browser: bij het 

navigeren van de ene naar de andere 

pagina terwijl de pagina nog aan het laden 

is, zorgt in sommige gevallen voor een 

foutmelding.  

Wacht met navigeren naar een 

andere pagina tot de huidige pagina 

volledig geladen is.  

 

 


