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PI 23.1 – release (v4.3.1) 
 
Bulkdownload 

Deze nieuwe service maakt een bulk-download van de documenten in een 

samenwerking mogelijk via: 

GET /samenwerkingen/{samenwerkingId}/documenten/content 

De service retourneert een zip-file met daarin alle bestanden waarvoor de 

aanroeper tenminste lees-rechten heeft. Hierbij geldt het volgende: 

 Als de samenwerking geen documenten bevat wordt een lege zip-file 

geretourneerd. 

 Als de samenwerking geen documenten bevat waarvoor de aanroeper 

(tenminste) leesrechten heeft dan wordt een lege zip-file 

geretourneerd. 

 Bij succes wordt een HTTP-response 200 geretourneerd, mimetype is 
application/zip. 

 Net als andere services die onderdeel van de SWF uitmaken worden 

HTTP-responses 400, 401, 403, 404 en 500 geretourneerd bij 

soortgelijke foutsituaties. 

Uitbreiding notificaties bij toevoegen ketenpartner 

Bij het toevoegen van een ketenpartner aan een samenwerking wordt nu 

ook een notificatie van dit feit aan alle reeds deelnemende ketenpartners 

gestuurd. Dit was eerst niet het geval. 

 

Ondersteuning verschillende versies STAM 

De SWF ondersteunt nu ook “concurrent versioning”, d.w.z. dat het 

mogelijk is om verschillende (ondersteunde) versies van de verzoek-XML 

in het samenwerkdossier te plaatsen. Dit gebeurt door bij het aanmaken 

van een samenwerking via 

POST /samenwerkingen 

 

Een header mee te geven die de gewenste STAM-versie aangeeft, 

bijvoorbeeld: 

 
X-Stam-Versie: 2 

 

Als er geen header wordt meegegeven wordt de minst actuele versie van 

de STAM-standaard gebruikt. 

 

API retourneert versie van de API verschillende versies STAM 

In overeenstemming met de DSO API-strategie retourneren alle service 

calls nu een API-version-header, momenteel dus: 

 
api-version: 4.3.1  
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Bugs 

 Tijdens het starten van een samenwerking op basis van een verzoek 

waarbij grote bestanden waren gevoegd als bijlagen traden soms “out 

of memory” fouten op. Dit probleem is verholpen. 

 Het bleek nog mogelijk om documenten uit een samenwerking te 

verwijderen, nadat de betreffende samenwerking al was gesloten. Dit 

probleem is verholpen. 

 Bij het toevoegen van documenten werden de tekens “(“ en “)” niet 

toegestaan als onderdeel van de bestandsnaam. Dit probleem is 

verholpen. 

 Documenten met gewijzigde autorisatie konden niet worden 

verwijderd. Dit probleem is verholpen. 

 Bij het ophalen van de lijst van samenwerkingen van een gebruiker 

werd een verkeerde property-naam vermeld in de OpenAPI-specificatie 

“objects” in plaats van “samenwerkingen” (de implementatie was wél 

correct). Dit is aangepast. 

 In de OpenAPI-specificatie van de SWF-API ontbraken een aantal 

validatieregels die wél waren geïmplementeerd. Deze zijn nu 

toegevoegd. 

 Het aanpassen van een samenwerking (via de PATCH-methode) 

zorgde ervoor dat het veld “laatstAangepastDoorNaam" werd gevuld met 

het OIN van de aanroeper, in plaats van de naam. Dit is nu verholpen. 

 Het bleek mogelijk een actieverzoek aan te maken voor een ketenpartner die 

neem deelnam aan de betreffende samenwerking. Dit is nu verholpen. 


