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API Specs
Presenteren API v 7.0.5 | Opvragen API v 5.2.2 | Toepasbaar Opvragen v 7.0.3 | Verbeelden v 3.0.0
| OwValidatie v 2.3.2 | Geovalidatie v 1.1.0 | Registratie v 2.1.3

Functioneel
•

•
•

•

OZON-4262: Met de implementatie van de suggestie service kunnen gebruikers van de
presenteren v7 API onder Regelingen het _suggesties endpoint aanroepen waarmee ze op
basis van een zoekterm (minimaal 3 karakters) te gebruiken zoeksuggesties kunnen
ontvangen waarbij (een deel) van de identificatie of citeertitel overeenkomt met de
opgegeven zoekterm. Wanneer bij de het gebruiken van de endpoint geen zoekterm wordt
meegegeven, worden alle mogelijke zoeksuggesties teruggeleverd. Deze zoeksuggesties zijn
alleen voor vastgestelde regelingen.
OZON-7584: OntwerpDocumentComponenten hebben indien van toepassing een link naar
de vastgestelde regeltekst of divisieannotatie (TBO-1587, TMR-200, TMR-222).
OZON-8577: De opvraagbare vastgestelde objecten in de Verbeelden V3 API zijn nu
tijdreisbaar. Ook zijn een aantal API calls samengevoegd waardoor er in 1 stap een mapbox
stylesheet opgevraagd kan worden op basis van CIMOW zoekobjecten i.p.v. locaties tiles.
OZON-9649: De volgende ontwerp zoekobjecten voor verbeelden v3 zijn geïmplementeerd:
OntwerpGebiedsaanwijzingZoekobject; OntwerpOmgevingsnormNormwaardeZoekobject;
OntwerpOmgevingswaardeNormwaardeZoekobject;
OntwerpRegeltekstActiviteitlocatieaanduidingZoekobject;
OntwerpKaartKaartlaagZoekobject; OntwerpWerkingsgebiedZoekobject; en
OntwerpRegelingsgebiedZoekobject.

Technisch
•
•

OZON-9488: Sortering van document componenten werkt nu middels een globaal order
nummer (TMR-216).
OZON-9671: In het manifest-ow van een levering mag Kaartlaag nu ook als objecttype
gebruikt worden.

Bugfix
•

•

•
•

OZON-3665: De Kubernetes configuratie van de routering van RTO verkeer is zo aangepast
dat requests bedoelt voor de RTO ook werkelijk op de RTO omgeving uitkomen en HAL-links
in responses de juiste URL bevatten.
OZON-8837: In de Presenteren API v7 zijn de zoekparameters "instructieregelInstrument" en
"instructieregelTaakuitoefening" weer bruikbaar voor de endpoints
POST/regelingen/regels/_zoek en POST/ontwerpregelingen/regels/_zoek.
OZON-9608: oude hallink van (gerelateerde) regeltekst zijn verwijderd.
OZON-9785: Bij gebruik van de nieuwe IntrekkingRegeling tag in de aanlevering, ontstaat een
probleem met de doelen van de aanlevering. Hierdoor werkt IntrekkenVervangen op de FTO
omgeving niet correct. Dit is nu gecorrigeerd.

