Release notes RWS DSO-LV
Datum releasenotes: dinsdag 22 februari 2022
Releasenaam: Lobith-2 (21.2 ketenrelease)
Release data:
Omgeving

(Geplande) datum

ACC

18-02-2022

PRE

23-02-2022

PRD

02-03-2022

DMO

?

Inhoud release:
API:
API-naam

Huidige versie

Functionaliteit:
Nieuwe functionaliteit
Als initiatiefnemer wil ik werkzaamheden ook met de button kunnen uitzetten

Nieuwe versie

Relevante user story
PR12-10665

zodat ik niet op zoek hoef naar het prullenbakje
Als initiatiefnemer wil ik niet meer meldingen dan nodig zodat ik niet verward raak

PR12-10964

door de vele meldingen
Als initiatiefnemer wil een andere tekst op de landingspagina van de

PR12-13062

Vergunningcheck, zodat ik snap dat ik wel kan beginnen
Als initiatiefnemer wil ik dat na het kiezen van een suggestie alleen op de gekozen

PR12-13806

suggestie wordt gezocht zodat ik minder zoekresultaten krijg

Technische fix:
Aanpassing

Relevante user story

Toevoegen van provisioning voor ToepasbareRegels-RTR-statistieken

PR13-8704

Tijdens provisioning worden de swaggers en wsdl definities in het
ontwikkelaarsportaal automatisch bijgewerkt. Dit kan met een vlag
aan/uit gezet worden, staat nu alleen aan voor int. Vanuit int wordt
gepubliceerd op https://inter-accinfomil.infoprojects.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/

DSO2905-1891

Pre zal moeten gaan publiceren op de PRD omgeving van het
ontwikkelaarsportaal. Voor pre zal dus moeten worden aangepast:






ontwikkelaarsportaal_enabled moet op true staan
ontwikkelaarsportaal_url moet de juiste waarde hebben
(overleg met CMS team)
global.credentials.ontwikkelaarsportaal.username moet de
juiste waarde hebben (overleg met CMS team)
global.credentials.ontwikkelaarsportaal.password moet de
juiste waarde hebben (overleg met CMS team)

Aanpassing

Relevante user story

Notatie van kadastrale gegevens is niet in alle PDF's hetzelfde
Alexia backend gebruikt niet langer GET /machtigingen/mijn
Actieve geldige sessie toch geen toegang tot project
Vooringevulde antwoord wordt in indienen niet gevalideerd als
deze is gewijzigd
Foutieve coordinaten invoer wordt geaccepteerd
Verbeter logging info bij ValidationError
Fix dependency vulnerabilities build
Hetzelfde bestand nog een keer toevoegen aan een vraag
resulteert in een technische fout
PRD: aansluiten geeft bij stap 3 fout
Om stabiel gedrag te houden op OpenShift 4 in uitzonderlijke
situaties (aanvulling na verwijderen verzoek) wordt nu aan de
naam van elke nieuwe werkmap een unieke code toegevoegd
Rules domeintermen omzetten van ENG naar NL
Trace id tonen aan gebruiker bij fout bij indienen
map2image handelt fetch error niet (correct) af
Fix dependency vulnerabilities job
De pipeline maakt automatisch een certificaat om te gebruiken
bij het testen.

PR12-11301
PR12-11404
PR12-11500
PR12-11818

In het kader van DSO2905-1986 en DSO2905-2013 zijn een
aantal aanpasingen gedaan in IAM en knooppunt-provisoning:

Zie hiernaast

Fixed 'Script Based Adaptive Authentication' in IAM
Fixed 'limit session handler' in IAM
'limit session handler' en 'totp' kunnen worden geprovisioned
Made some minor changes in the IDP config of the
ServiceProviders, NOT enabling any new features yet
Removed obsolete (never used) service provider
loketgemachtigd
Voegt Jaeger sideCar toe aan Prikbord pod
Voegt toegepaste validaties to aan swagger.json
Allow encoded slashes voor viewer: Nieuwe versie wasstaat ->
apache allow encoded slashes in vhost
omgevingswet.overheid.nl
Use e2e-tests/master with enabled eHerkenning tests
Het check-provisioning script werkt nu correct ongeacht of
waitAtEnd op true of false staat. Ook is de output en het gebruik
van variabelen iets verduidelijkt en is het script beter geschikt
gemaakt voor lokaal gebruik.
Daarnaast is er een issue met de error checking in de
provisioning verholpen, zie links voor een link naar de
betreffende MR. (hele kleine fix) voor int2905 waitAtEnd op true
gezet
PR02 roept wel al de workflow aan, maar deze is nog niet
helemaal uitontwikkeld. Met deze aanpassing roept de workflow
API direct GGS aan, zonder dat een workflow intance hoeft te
worden goedgekeurd.
Tevens gebruikt deze versie de
global.cluster.internalDomainSecret value voor het tls secret
Tevens kleine fix in provisioning, bij update swagger/wsdl
resulteert een 404 nu in een warning:
Try Liquibase Extension for Session Lock Support to prevent
Liquibase changelocks.

PR12-13376
PR12-13634
PR12-13650
PR12-13676
PR12-13707
PR12-12832

PR12-13662
PR12-13678
PR12-13690
PR12-13734
BDR-3752

DSO2905-2053
PR02-3525

BDR-3215
BDR-3756
BDR-3757

BDR-3767

DSO2905-2088

Aanpassing

Also includes a version bump of Spring Boot (now 2.6.2) and
smaller database connection pool.
De huidige OIN die wordt gebruikt voor de connectie met
eHerkenning zal uitgefaseerd worden.
Daarnaast is de default van de verwijzing naar jaeger gewijzigd
naar de namespace waarin de release deployed is.
Keystore builder image geupdate
Upgrade jdk 17 LTS
Spinner 'de afbeelding wordt geladen' verdwijnt niet (tabblad
'Verzonden')
SPIKE - Gebruikersinvoer blijft niet staan na validatiefout
Annuleren van locatie wijzigen toont niet meer de gekozen
locatie
Triggerbericht niet blijven versturen als niet aangesloten
Retry genereren PDF na indienen limiteren
Bij verwijderen van een activiteit zonder sttr voor indienen volgt
een technische storing
Verzoeknummers krijgen verkeerde datum
Tweede keer locatie zoeken na annuleren locatie wijzigen werkt
niet
271 nieuwe code smells
Bij van checken naar indienen ontbreekt URN bij een
subactiviteit
ERROR: value too long for type character varying(128)
package organisatie jobs
Fix dependency vulnerabilities build
Als map2image niet beschikbaar is resulteert dit bij een
getekend gebied tot een storingspagina
Checks rond antwoorden wijzigen op back-end
Kan bij stap 7 (overleg/definitief) niet verder na correctie van
fout
subFunctioneleStructuurRefs uit Bepalen conclusie en
maatregelen halen
Datepicker in RTR aanpassen naar WCAG vriendelijk
webcomponent
health endpoints retourneren altijd 200 OK ipv bijvoorbeeld een
503
Updaten naar java 17
te lange vraagtekst leidt tot technical error bij aanleveren STTR
integratie-tests in dso-keten robuster maken
OS4: bestuursorgaan picker wordt soms in Rt niet goed gevuld.
Spring boot updaten
Elasticsearch pod geeft foutmelding bij updaten geoip informatie
en deprecation errors
Indexeren haalt inefficient bovenliggende versies op
Verificaties IMTR controleren met implementatie
Patchen gebruikte tooling mbt log4j issue
CRUD RTR ophogen max aantal activiteiten bij beheren
werkzaamheden
Zoek API's niet of verkeerd gedefinieerd
Verwijderen PI19=>PI20 migratiecode Elasticsearch Index
Omschrijving in swagger voor functioneleStructuurRef uitbreiden
met uitleg voor "unknown"
consolideren rtrService urls

Relevante user story

BDR-3020

BDR-3415
PR12-11618
PR12-12925
PR12-12992
PR12-13570
PR12-13680
PR12-13783
PR12-13802
PR12-13813
PR12-13821
PR12-13822
PR12-13827
PR12-13428
PR12-13561
PR12-13832
PR12-13834
PR12-12954
PR12-13932
PR13-5258
PR13-7150
PR13-7259
PR13-7428
PR13-8380
PR13-8566
PR13-8602
PR13-8637
PR13-8640
PR13-8644
PR13-8646
PR13-8647
PR13-8674
PR13-8704
PR13-8725
PR13-8726
PR13-8727

Aanpassing

Relevante user story

Verwijder ongebruikte ketentests en verbeter reupload-sttr
logica
Opruimen ongebruikte stepdefs
sommige build steps loggen error "curl: not found"
Consolideren code mbt beginDatum en eindDatum
Toevoegen ontbrekende database indexen in sttr_file tabel
Als een STTR-bestand met een verkeerde "name" geupload
wordt dan kan deze name nooit meer gebruikt worden voor een
andere fsref
Verbeteren performance sttr-verwijderen service bij veel sttr's
in een kjar - 2
Ozon fix op versionering locatie: aanpassen RTR front-end
toevoegen verborgen stuurvraag en register aan DMN viewer in
RTR
Aanpassen analyzer
Handmatige integratietest ism Ozon: mutatie van locatie
geldigheid binnen een activiteit
STTR geeft verschillende uitkomsten bij identieke scenario's
report-browser PVC vergroten (OS4)
Validatie op aanwezigheid van locaties in activiteit aanpassen
default PVC-size nexus verkleinen
Patch voor log4j vulnerability
Stoppen Ozon synchronisatie bij veranderen aantal activiteiten
Get_all werkzaamheden moet worden teruggedraaid naar de
Koedijk-release en Throttling op 1 i.p.v. 3 zetten zodat maar 1
leverancier tegelijk de service kan aanroepen
cache invalidatie via pub/sub
Toevoegen scope aan TR services - 1
regelsOntvangen check op toekomstige LAS is incorrect
Cucumber-jvm typeregistryconfigurer is deprecated
Dynamische vragen versus voorinvullen
Stopwoorden worden niet verwijderd
Update dependencies
Dynamische vragen werkt niet voor bijlagen in subactiviteit van
een verfijnbare activiteit
Vaststellen nieuwe performancemetingen
Locatiebevragingen in één call naar Ozon ipv geo-voor-geo
Test Ozon fix voor verkeerd aanleveren beëindigde activiteit in
v7 api
Typering en fsRef niet teruggeven als ze niet bekend zijn bij
bepalen conclusie.
Migratie algemene-set-sttr van BZK-kjar naar AlgemeneSet-kjar
werkt niet altijd
API Analytics is toegevoegd aan dso-keten

PR13-8729






wasstraat:
o linkjes toegevoegd aan de beheer pagina
iam:
o postgres:
 meer resources
 NWP toegevoegd voor analytics pods
 max_connections default (100) --> 400
o horizontal scaling op 1 gezet, ivm bug
apim:
o analtics geconfigureerd

PR13-8730
PR13-8731
PR13-8734
PR13-8757

PR13-7085
PR13-7426
PR13-8090
PR13-8344
PR13-8459
PR13-8486
PR13-8553
PR13-8561
PR13-8568
PR13-8610
PR13-8628
PR13-8384
PR13-8895

PR13-6209
PR13-6540
PR13-7967
PR13-8636
PR13-8677
PR13-8692
PR13-8693
PR13-8707
PR13-8712
PR13-8765
PR13-8793
PR13-8804
PR13-8811
DSO2905-1693

Aanpassing








Relevante user story

apima(nalytics):
o 1 dashboard pod
o 2 worker pods

Upgrade jdk14 naar jdk17
Gebruik Spring-boot ipv Micronaut
Configuratie interface is hetzelfde gebleven
Opzet en architctuur tests is hetzelfde gebleven

Documentatie is bijgewerkt.

Swagger update voor raadplegen BAG

Workflow fix: telefoon nr is optioneel

Auditing en Archivering fix: Elastic Search no longer
accessible via development url
Machtigen v2 uitfaseren
Machtigingen: New version of Machtigingen that leaves
information on 'gemachtigde' empty till confirmed
Prikbord: Improved logging for when unable to deliver messages
Checks rond antwoorden wijzigen op back-end
Checks rond activiteit verwijderen op back-end
Kleine tekstuele wijzigingen in meldingen
Toolkit Sprint 1
Fix dependency vulnerabilities job
Bij 'ontbrekendeData' bij toepasbare regels zijn ook andere
velden niet meer verplicht
SW-API: Gebruik id's in DTO's en DBEntiteiten consistent
SW-Behandelen: Uitlezen Product gegevens uit Stelselcatalogus
(architectuurontwerp)
SW-API: Refactoring classen - deel 2
POC code generator voor sw-behandelen
POC: Implementatie digital analytics met Piwik DSO-breed
TBO-1159
Samenwerken operational problems
Als niet-ingezetene wil ik een DSO-inlogmiddel kunnen
aanvragen
Als dso wil ik in het beheerportaal menu alleen 'bruikbare' items
te zien zijn
Pentestbevinding 34: Er wordt geen gebruik gemaakt van anti
CSRF-tokens bij instellen wachtwoord DSO inlogmiddel (LOW)
wijzig portal-selectors
Als dev team willen we geen (of zwm) handmatige stappen om
te kunnen testen
ZICHTDATUM is nog niet opgenomen in foutmelding vanuit
portaal
los Sigrid Code Quality Issues op
Fix netwerk policies
Sigrid security issue: onveilige manier openen nieuw window
SW-API: swagger voor GET /samenwerkingen heeft verkeerde
property
sw-api-documenten heeft minimum PVC grootte nodig
prepoc Helpcentrum: introduceer webcomponent
Poc: bepaal helpcontext en voeg Helpcentrum-webcomponent
toe
portal GebruikerServiceTest functioneert niet
Resolve critical vulnerabilities in log4j
build-env bouwt niet meer

OBO-1289

DSO2905-2115
DSO2905-2067

DSO2905-1979
DSO2905-1660

PR12-12954
PR12-12955
PR12-13665
PR12-13711
PR12-13947
PR12-13964
PR02-3260
PR02-3297
PR02-3324
PR02-3387
PR02-3407
PR02-3437
PR02-3453
PR02-3461
PR02-3465
PR02-3466
PR02-3477
PR02-3487
PR02-3491
PR02-3498
PR02-3501
PR02-3510
PR02-3511
PR02-3512
PR02-3514
PR02-3515
PR02-3521
PR02-3524
PR02-3526

Aanpassing

Relevante user story

Als dev-team willen we onze 20.6 release opleveren aan Beheer
Loket: Time out melding eHerkenning niet gemeld, waarna fout
optreedt (TBO-983)
E-Herkenning logt niet uit
patch naar log4j2 2.17
Performance meting PI 20 software
niet-keten-projecten - Upgrade naar OpenShift 4.9
Harmonisatie: Sonarqube upgrade naar 9.2
sw-api moet connectieproblemen goed detecteren
Bij het wijzigen van een bestand met metadata in de SWF,
verandert de bestandsnaam niet mee
Bij het uploaden van een document zonder dat je de optionele
velden invult, worden deze toch gevuld
merge requests worden niet verwijderd uit sonar
Foutafhandeling: gebruikersapplicatie geeft problemen met
inladen
Foutmelding(en?) staan onder de header gedrukt en er wordt
niet naar toe gescrolled
Tech: Angular upgrade naar 13
Security/Pentest 24: Verbeteringen mogelijk in HTTP security
response headers (Medium)
Security/Pentest 34 en 41: Sessie token in URL (LOW)
Als niet-ingezetene wil ik bij een aanvraag DSO-inlogmiddel
bijlagen kunnen sturen
Jaeger Trace-ID meenemen in foutmelding
gebruik localStorage ipv sessionStorage voor OAuth tokens
Swagger-doc mist validatieregels
Vervang onze custom Subscriptions implementatie met untildestroy
Wanneer ik een aanvraag submit voor een DSO-Inlogmiddel.
Dan wil ik duidelijke succesmelding
falende buildenv is niet te zien op wallboard
Bestandnamen en formaten vermelden in het SWF portaal
Problemsolving in de keten S1 (Hackaton, timebox)
Performance-tests genereert teveel logging bij fouten
performance-testing: logging in pipeline ziet er niet uit
performance-tests: notificaties ophalen gaat soms fout, maar
wordt niet geregistreerd
SWF-GT: Bij invoer OIN/KvK nummer links opnemen naar
handelsregister en COR
breng piwik-code up-to-date
Harmonisatie: Springboot upgrade naar 2.6
tech: geef branch-commits van libraries afwijkende ids
Maak de CSP los configureer- en overschrijfbaar per directive
Spring-boot-2.6 serveert geen png's in content-api
Spring-boot-2.6 serveert geen app-health
sw-behandelen handelt 500-responses niet meer goed af
Add PKIo global config and test preparation: voorbereidingen
voor de toekomstige aanpassingen van het PKIO subdomein
voor /overheid API’s
Hiermee worden de global Squid values toegevoegd zoals deze
besproken zijn. Daarnaast is in de postrender een check
toegevoegd op het bestaan van de huidige egress labels. Deze
check staat nu op "allowed to fail". Wanneer alle teams het
uitgaande verkeer via de squid proxy laten leiden, kan deze

PR02-3528
PR02-3530
PR02-3539
PR02-3540
PR02-3541
PR02-3547
PR02-3552
PR02-3553
PR02-3554
PR02-3555
PR02-3563
PR02-3431
PR02-3434
PR02-3449
PR02-3451
PR02-3452
PR02-3462
PR02-3471
PR02-3483
PR02-3485
PR02-3486
PR02-3492
PR02-3496
PR02-3502
PR02-3507
PR02-3518
PR02-3519
PR02-3520
PR02-3546
PR02-3548
PR02-3551
PR02-3568
PR02-3571
PR02-3579
PR02-3584
PR02-3587

OBO-879

BDR-3721

Aanpassing

check worden aangezet. Ook maakt postrender nu gebruik van
de logging module, zodat messages naar een file geschreven
worden en deze uitgelezen kan worden

Relevante user story

