2 juli 2018

ENSIA Nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:


Tooling ENSIA staat open!



Gebruikers opnieuw aanmaken



Veranderingen ENSIA-tooling



Ondersteuning na 1 juli

Tooling ENSIA staat open!
De afgelopen maanden is er heel hard gewerkt aan het maken en beschikbaar stellen
van de vragenlijsten voor het verantwoordingsjaar 2018. Dat is op één vragenlijst na
ook gelukt.
De tooling staat sinds gisteren open en de vragenlijsten zijn beschikbaar voor de:


BIG (inclusief BRP, PUN, BAG, BGT, Suwi en AVG vragen)



BAG



BGT



BRO



WSJG

Het beschikbaar stellen van de vragenlijst voor DigiD vergt nog twee weken. Nog niet
alle wijzigingen zijn goed verwerkt. De vragenlijst voor DigiD wordt half juli
opengesteld. Dit geldt ook voor het tabblad Uploaden en Rapportages.

Gebruikers opnieuw aanmaken
U heeft de juiste toegangsrechten voor de verantwoording 2018 ontvangen. U kunt uw
oude gebruikersnaam en wachtwoord hergebruiken. Bent u een nieuwe coördinator,
dan heeft u van ICTU een gebruikersnaam en een automatisch gegenereerd
wachtwoord ontvangen.

Alle ENSIA-coördinatoren dienen de andere ENSIA-gebruikers in de gemeente
opnieuw rechten toe te kennen om de tooling te kunnen gebruiken. De stappen om
een gebruiker aan te maken en rechten toe te kennen zijn beschreven in de
Handreiking Toegang tot ENSIA-tool. Gebruikers aan wie je geen rechten toekent,
kunnen worden verwijderd.

Veranderingen in de ENSIA-tooling
In de nieuwsbrief van 7 juni hebben wij al stilgestaan bij de veranderingen in de
ENSIA-tooling. Hieronder hebben wij de wijzigingen nogmaals op een rijtje gezet.
Uitbreiding loghistorie
De ENSIA-tool logt vanaf 1 juli 2018 de historie van de volgende bewerkingen:


aanpassingen in gegeven antwoorden;



aanpassingen in het opmerkingenveld;



het inleveren van de vragenlijst;

Deze gegevens worden een jaar bewaard.
De vragenlijsten en rapportages ENSIA Verantwoordingsjaar 2017 zijn niet
langer toegankelijk
De vragenlijsten en rapportages van vorig jaar zijn niet langer in te zien. De gegevens
blijven wel gewoon bewaard.
Gegeven antwoorden 2017 verwerkt in vragenlijst 2018
Om ervoor te zorgen dat de gegeven antwoorden van 2017 wel beschikbaar blijven, is
in de vragenlijst van 2018 een extra kolom toegevoegd, waarin u het gegeven
antwoord van vorig jaar kunt zien.
Vervallen vragen 2017 zichtbaar
De vragenlijsten zijn aangescherpt. Vragen zijn toegevoegd, aangepast of vervallen.
De vervallen vragen blijven zichtbaar, zodat u kunt zien waar de vragenlijst is
veranderd ten opzichte van vorig jaar.
Geautomatiseerde Excel
Vanuit de ENSIA-site kunt u onder ‘Invoeren’ bij de desbetreffende vragenlijst een
geautomatiseerde export maken naar Excel waarin u de vragen kunt selecteren op
tags.

Ondersteuning na 1 juli
Ook na 1 juli kunt u voor al uw vragen terecht bij de procesbegeleiders. Dat kan zowel
telefonisch als op locatie voor specifieke ondersteuning. De website is aangepast en
ook zijn de producten geactualiseerd. Op de website vindt u onder andere het plan
van aanpak en de formats voor de presentatie aan de raad en de kick-off
bijeenkomsten. De trainingen voor nieuwe ENSIA-coördinatoren worden de komende
weken gepland voor het najaar.
Heeft u vragen, stel deze gerust via ensia@vng.nl of telefoonnummer 070 250 2400.
Hartelijke groet,
Edith van Ruijven
Projectleider Implementatie ENSIA

