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Aansluiten Inleiding
Aansluiten is tot nu toe op pre-productie
Bij IWT moeten alle BG-en en andere partijen zijn aangesloten op productie

Aansluiten op productie
• Is technisch in grote mate vergelijkbaar met aansluiten op de pre-productie
• Is evenveel werk als aansluiten op pre-productie v.w.b. het leggen van de koppeling
• De ervaring met aansluiting op pre-productie maakt het toch veel minder werk, minder 

voorbereiding, test en uitzoek werk
• Er zijn verschillen, bijvoorbeeld:

• Rechten op productie zijn anders
• Data mogen niet vervuild worden
• E.v.a.



Fasen in de aansluiting
Aansluiting op productie kan pas na succesvolle aansluiting op pre omgeving

De stappen zijn:
1. Technisch: digikoppeling leggen (en “pingpong” test)

1.Verificatie digikoppelaars en sw leveranciers vooraf
2.Aansluiten z.s.m. unattended (dus los van functionele aansluiting, vooraf)
3.Mandatering (afhankelijk van koppelvlak)

2. Functioneel: data gaat door de keten en komt aantoonbaar aan
1.Mogelijkheden verschillen per koppelvlak
2.Inclusief bewijsvoering

3. Verificatie: voor livegang alle koppelingen technisch en logisch vaststellen dat ze akkoord 
zijn



Timing nog definitief vast te stellen, maar op deze manier:
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Fase technisch
1. Verificatie met leveranciers welke BG-en welke software en digikoppeling
2. Vervolgens verificatie bij BG van de uitkomsten
3. Aansluiten regelen met leveranciers (planning periode Q1, uitvoering unattended)
4. Opvolging net als pre:

online aansluitdossier, toegankelijk voor BG
informatiemail bij wijziging
triggermail bij missen planning
overleg met leveranciers

In tijd: Q1, of zoveel later als men op de pre aansluit



Fase functioneel
1. STAM => timing kort na technisch

1.Ongeveer identiek aan aansluiten pre
2.Aansluitactiviteit nodig in productie
3.Bewijsvoering met PDF, nog uitzoeken of er meer mogelijk is (bewijs zaaksysteem)

2. STTR => timing na beschikbaar zijn aansluitactiviteit 
1.Ongeveer identiek aan aansluiten pre
2.Bewijs d.m.v. gebruikmaken van aansluitactiviteit
3.Bewijs dat bruidsschat in applicatie is gedownload

3. STOP => timing ruim voor livegang
1.Voor een deel identiek aan aansluiten pre
2.Afwijking is, dat de publicatie moet worden afgestopt (Validatieservice)
3.Bewijs op basis van Nieuw plan en Bruidsschatmutatie (één besluittype) d.m.v. aanbieden voor validatie
4.Leverancier bewijst alle besluittypen centraal (idem via validatie)

=> STTR en STOP tijdkritisch: BG moet productie kunnen voorbereiden vóór IWT



Noodoplossing
1. Pre-productie aansluiting gerealiseerd ruim voor freeze livegang

1.Noodoplossing voor situaties waar dat niet lukt
2.Beperking in mogelijkheden en flexibiliteit
3.Wordt nog uitgewerkt

2. Productie aansluiting na succesvolle aansluiting en voor freeze livegang
1.Noodoplossing voor situaties waar dat niet lukt
2.Beperking in mogelijkheden en flexibiliteit
3.Wordt nog uitgewerkt



Voorbereiden livegang
1. Integrale verificatie kort vóór livegang

1.Technische en functionele koppeling alle BG-en, en ook de leveranciers
2.In samenwerking met BG-en
3.(Mogelijk (hopelijk) kan dat voor een groot deel geautomatiseerd)

2. Inrichtings “freeze” v.w.b. aansluiting
3. Voorbereiding technische omgeving voor IWT



Nog veel zaken te regelen
1. Testactiviteiten t.b.v. aansluiten
2. Planning perioden voor freeze en noodoplossing
3. Inhoud noodoplossingen (verschilt per koppelvlak)
4. Aansluit dossier voor aan te sluiten partijen (on-line)

En we blijven in direct contact met de leveranciers




