Release notes ZorgMail Send Secure add-in – Office 365 (Web)
Versie 1.2 (09-12-2021)
• Algemeen. Maak zoveel mogelijk gebruik van het ‘Side Panel’ in plaats van de ‘Pop-up’.
Het ‘Side Panel’ is door Enovation ontwikkeld en biedt een hogere betrouwbaarheid in werking
dan de ‘Pop-up’ die afhankelijk is van de add-in ondersteuning die Microsoft wel of niet biedt;
• Buiten de ZorgMail Community. U kunt met de add-in nu ook veilige e-mails verzenden door
ontvangers buiten de ZorgMail Community in het BCC-veld te plaatsen;
• Binnen de ZorgMail Community. In de vorige release is ervoor gekozen om bij gebruik van
de reguliere verzendknop een e-mail binnen de ZorgMail Community direct te verzenden
zonder extra handelingen voor een gebruiker. In de praktijk leverde dit soms onduidelijkheid
op bij een gebruiker of een e-mail wel of niet was verzonden. Om die reden is deze
aanpassing teruggedraaid en kan een gebruiker weer klikken op de verzendknoppen;
• Aantal unieke ontvangers. Het maximum aantal ontvangers van 100 voor een veilige e-mail
werd niet gebaseerd op het aantal unieke ontvangers in de Aan/CC/BCC-velden; dit gebeurt
nu wel;
• Side panel. De ‘Standaard versturen’ knop is ook toegevoegd aan het ‘Side panel’. Met als
voordeel dat de ‘Pop-up’ en het ‘Side Panel’ nu dezelfde verzend mogelijkheden hebben;
• Autorisatie scherm. De ‘Standaard versturen’ knop is ook toegevoegd aan het Autorisatie
scherm in het ‘Side panel’, zodat deze op dit punt nu gelijk is met de ‘Pop-up’;
• Pop-up. Het verwijderen van bijlagen in de Pop-up werkte niet altijd goed. Om die reden is het
prullenmand icoon uit de Pop-up gehaald. U kunt bijlagen verwijderen uit een concept e-mail;
• Controle op onveilige bestandsextensies. De add-in is bijgewerkt met enkele door Google
toegevoegde onveilige bestandsextensies;
• NTA 7516 teksten. De NTA 7516 teksten in de add-in zijn omgeschreven naar teksten die de
mogelijke vertrouwelijkheid van gegevens uitgewisseld in veilige e-mails benadrukken;
Versie 1.1 Fix release (18-06-2021)
• Binnen de ZorgMail Community. Bij het verzenden van e-mails aan ontvangers binnen de
veilige ZorgMail Community en bij het gebruik van de reguliere verzendknop in Office 365
worden de verzend knoppen in de pop-up niet geactiveerd en wordt het bericht automatisch
veilig verzonden.
Versie 1.1 (03-06-2021)
• Binnen de ZorgMail Community. Bij het verzenden van e-mails aan ontvangers binnen de
veilige ZorgMail Community wordt bij het gebruik van de reguliere verzendknop in Office 365
het bericht voortaan automatisch veilig verzonden;
• Binnen de ZorgMail Community. E-mails aan ontvangers binnen de veilige ZorgMail
Community (inclusief de eigen organisatie) worden bij het klikken op de reguliere verzendknop
in Office 365 niet langer gemarkeerd als ‘Vertrouwelijk’;
• ZorgMail Domeinboek. Wanneer het Domeinboek onverhoopt niet beschikbaar is, is het voor
Office 365 gebruikers nu wel mogelijk om berichten Standaard te versturen.
• Agenda uitnodigingen. Bij het versturen van agenda uitnodigingen wordt de Send Secure
add-in niet langer getoond;
• Bijlagen controle. De bijgewerkte lijst met onveilige bestandsextensies, zoals Google deze
hanteert, is verwerkt in deze versie van de add-in;
• Verschillende kleine verbeteringen.
Versie 1.0 (18-06-2020)
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•

1ste release, inclusief invulling van het criterium ‘Veiligheid als gemak’ conform NTA 7516
‘Veilige e-mail in de zorg’
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