Release notes RWS DSO-LV
Datum releasenotes: maandag 11 oktober 2021
Releasenaam: IJmuiden (20.2 ketenrelease)
Release data:
Omgeving

(Geplande) datum

ACC

13-10-2021

PRE

20-10-2021

PRD

27-10-2021

DMO

3-11-2021

Inhoud release:
API:
API-naam

Huidige versie

Functionaliteit:
Nieuwe functionaliteit

Nieuwe versie

Relevante user story

Toevoegen van een Elastic Search cluster (3 nodes) t.b.v. verbeterd
zoeken. Eerste opzet.
Toevoegen datum aan Bepalen regelbeheerobjecttyperingen en Bepalen
activiteiten/algemeen

PR13-5464

Verbeterd zoeken - indexeren - vz5_6 - Index opbouwen uit DB

PR13-8030

New configuration of rijksOins for verzoeksroutering

PR13-8340

Functionele Structuur naar PROD: toevoegen audit-logging

PR13-8281

Herbruikbare beslissing: nieuwe uitvoeringsregel

PR13-8260

Als initiatiefnemer wil ik geen stuurvragen zien, zodat die mij niet in
verwarring brengen

PR12-11723

Als initiatiefnemer wil ik een duidelijke melding als ik geen vragen hoef
te beantwoorden of bijlagen hoef toe te voegen zodat ik weet dat het
niet fout gaat

PR12-12217

Als initiatiefnemer wil ik gelijke activiteiten hernoemen, zodat ik zie
welke activiteit ik open heb.

PR12-245

Behandeldienst wijzigen

PR12-12092

Als initiatiefnemer wil ik alleen zelf iemand kunnen machtigen, zodat ik
weet welke machtigingsrelaties ik aan ga.

PR12-12138

subactiviteiten in Maatregelen op maat - PDF

PR12-12373

subactiviteiten in Maatregelen op maat – Excel

PR12-12374

Ozon-aanroep voor verkrijgen locatie identifiers tbv elastic-search
query's (activiteiten)

PR12-12852

Zorg dat alle services door 1 centrale servicemonitor gemonitord
worden

PR02-3241

Toepassen OpenAPI-specificatie Content-API

PR02-2082

Als burger wil ik een pagina kunnen vinden waar ik kan lezen over de
berichtgeving van het omgevingsloket

PR02-1505

Mandateringen-beheer: fix voor Mandateringen-beheer (functionele
wijziging: het is nu volledig operationeel)

DSO2905-1778

Technische fix:
Aanpassing

Relevante user story

Typo foutmelding Bepalen omgevingsoverleg

PR13-7623

URN/fsRef in detail terugkoppelen bij foutmeldingen

PR13-7877

Wijzigingen in provisioning-data verwerken in onze code

PR13-8172

Elasticsearch security settings fixen

PR13-8173

Zorgen dat ontwikkelaarsportaal een werkende WSDL-download-link
behoud na de wso2-update

PR13-8182

Uniformeren K8S objecten

PR13-8178

Authenticatie schema aanpassen aan nieuwe versie Knooppunt

PR13-8044

Opsplitsen secret.yaml in configmap.yamm en secret.yaml en opsplitsen
secret.yaml in inception

PR13-8075

Verzoeksroutering geeft 500 onverwachte fout bij toepasbare activiteit
zonder rbo's

PR13-8128

Rename van samengestelde service (de api
SamengesteldeRegistratieToepasbareRegelsServices is hernoemd naar
ToepasbareRegels-SamengesteldeRTRServices (tbv apim/iam/wso2
update)) doorgeven aan afnemers

PR13-8171

OS4 migratie: Backward/forward compatible maken van componenten

PR13-8280

Update depencies frontend

PR13-8279

Omhangen subactiviteit lijkt niet helemaal goed om te gaan met
updaten van de indexen

PR13-8259

Update image zulu-openjdk-alpine:11.0.9 (vanwege vulnerabilities) +
Elastic Search

PR13-7944

De rtr-service-ozonsync is hernoemd naar rtr-master-service. Deze pod
mag niet geschaald worden.

PR13-8034

De waterRijksOins en nietWaterRijksOins zijn toegevoegd aan configmap
van verzoeksroutering service

PR13-8342

Upgrade Leaflet

PR12-11067

Toolkit sprint 3

PR12-12278

Spring deprecated property

PR12-12629

Alle requests vanuit java frontend gaan via proxy

PR12-12556

Upgrade React en Leaflet in Map2Image

PR12-12432

Alexia-backend-jobs blijft hangen

PR12-12496

Console error op stap5

PR12-12490

Toolkit sprint 2
Specifieke ServiceMonitors vervangen door label voor universele
ServiceMonitor

PR12-12582

Gebruik nieuwe global values voor registries

BDR-3112

refactoring AuditLogEvent

PR12-12630

Stap 7.4 PermitApplicationStep gaat niet goed om met F5 refresh in
browser

PR12-11989

Zet authenticatiegegevens in de header i.p.v. body bij de aanroep van
Knooppunt-OphalenToken

PR12-12442

Browser back na indienen geeft technische storing

PR12-12269

Projectomschrijving wordt niet opgeslagen

PR12-12295

Beperkingengebied niet in vergunningcheck-PDF

PR12-12714

Foutmelding over meerdere bestuursorganen verdwijnt niet na
aanpassen locatie

PR12-12833



TBO-845 Indienen meervoudige aanvraag bij behandeldienst mislukt
Naam van de behandeldienst wordt afgekapt in PDF




PR12-12577

Toevoegen document op zelfde activiteit faalt wanneer activiteit al een
keer geselecteerd is

Maatregelen op maat geeft onverwachte melding



PR12-12415



PR12-12772
PR12-12740



PR12-12427

Foutafhandeling niet-bestaande (sub)activiteit

PR12-12289

Wijzigen vooringevuld antwoord en dan corrigeren werkt niet

PR12-12645





Aanpassing

Relevante user story

Als gebruiker wil ik dat als mijn ingediend-verzoek-PDF niet direct kan
worden gemaakt het opnieuw geprobeerd wordt, zodat ik wel een PDF
kan downloaden.

PR12-11094

Zorg dat als map2image faalt het maken van de PDF wordt afgebroken 

PR12-9854


Een kop in een maatregelen op maat PDF die over 2 pagina's loopt komt


PR12-12447

Fix WCAG A en AA bevindingen

PR12-12011

2 keer in de index



Triggerbericht layout aanpassen zodat het in de berichtenbox er goed
uitziet Afhankelijk of het lukt de volgende mogelijk ook nog



PR12-12928




Console errors tijdens tests




PR12-12684

ConvertRequestJsonVersionOneForXml +
ConvertRequestJsonVersionTwoForXml: deprecated code opruimen

PR12-11847

Make Alexia compatible with OS4

PR12-12782

Update React v17 (overige apps)

PR12-12244

Correlation_id uit Alexia verwijderen

PR12-11920

Hernoem id naar functionalRef voor activities

PR12-12110

Heroverweeg noodzaak opslag dsoId vd persoon bij een project

PR12-11346

Upgrade naar webpack v5

PR12-12639

Verwijderen van intersect bij Geometry-constructie

PR12-12519

Aanpassen endpoint BRT-A achtergrondkaart

PR12-13007

Maatregelen op Maat geeft technische storing

PR12-13085

Migratie naar OpenShift 4 - compatible maken

PR12-12782

Verwijder react-ellipsis-with-tooltip

PR12-12945

Indienen met een bestandsnaam langer dan 128 karakters is niet
mogelijk

PR12-13103

Voorbereiden op splitsen in opstellen, verplichtingencheck
maatregelcheck

PR12-12951

Toolkit sprint 1

PR12-12962

Runtime exception bij opvragen kaartje van projectlocatie in tab
'Verzonden'

PR12-13119

Dode link in de mom pdf

PR12-13107

Als initiatiefnemer wil ik een duidelijke foutmelding als mijn verzoek
afgekeurd wordt, zodat ik weet wat ik kan doen

PR12-10027

Bevoegd Gezag niet aangesloten dan niet mogelijk om aan te vullen

PR12-13116

Coordinaten invoer blijft niet staan

PR12-13133

/api/subactivities faalt waardoor het toevoegen van een subactiviteit
niet mogelijk is

PR12-13130

fix subscription for health

PR12-13187



Bij inloggen met eIDAS werd de straatnaam in de verkeerde claim
opgeslagen



DSO2905-1866



Het EBMS image bevatte hardcoded host entries voor de ebms service
url. Dat is geen schaalbare oplossing. Deze EBMS aanpassing zet de
waarde gebaseerd op HELM logica. De waarden zullen naar de global
settings worden gezet in een volgend Merge Request als Squid en EbMS
samen geupdate worden

DSO2905-1802

Fixed DB pool usage van de Mandateringen Handler

DSO2905-1799

Updated leveranciersroot-CA



DSO2905-1794

Bij inloggen met eIDAS werd de straatnaam in de verkeerde claim
opgeslagen

DSO2905-1866

The EBMS image contained hardcoded hostentries for the ebms service
url. This is not a scaleable solution. This EBMS change set's this value
based on helm logic. The aanvragen e2e-test is tested manually and this
works. The ebms test in de development repository succeeded as well.

BDR-3229

Aanpassing

Relevante user story

The values will move to global in a subsequent MR, when squid and
ebms are updated together.
Toevoegen variabelen ivm stuurvragen Algemene Set.

DSO2905-1752

Toevoegen variabelen:

heeftGemachtigde (boolean): TRUE voor een initiatiefnemer waarbij
de GGS wordt aangeroepen door een gemachtigde anders FALSE
(dus bij de gemachtigde zelf ook FALSE) (variabele alleen bij
inititatiefnemer.*)

toevoegen boolean isVestiging: TRUE als de response van HR de
adresgegevens van de vestiging bevatten, anders FALSE

toevoegen boolean heeftAfwijkendPostadres: TRUE als 1 of meer
rubrieken in postadres afwijkend zijn van bezoekadres

toevoegen variabele bij elk adres die aangeeft wat het soort adres
is: "binnenlands adres", "buitenlands adres", "afwijkend adres".

Bij afwijkend adres ook nog adrestype toevoegen met postbus of
antwoordnummer: Vullen met "postbus" of "antwoordnummer"

bij postbusnummer het complete adres in de groep afwijkend adres
en NIET in binnenlands adres.
Bij NNP: Als postadres identiek is aan bezoekadres dan postadres niet
toevoegen aan de GGS-response, anders wel toevoegen. Buitenlands
adres uit HR mappen op regel 1 en 2: straatnaam + huisnr +
toevoeging op regel 1, postcode + woonplaats op regel 2.
Aanpassen naamgeving adresvariabelen bij organisaties (inloggen met
eHerkenning): Als de adresgegevens uit het Handelsregister van een
vestiging zijn, dan deze gegevens toekennen aan de variabelen met
prefix vestiging (conform IMAM)
Oplossen GGS issues (mede noodzakelijk vanwege de Algemene Set)
Het gaat om de volgende issues:

DSO2905-1866

1.

Bij DSO inlogmiddel wordt land in het veld
"Initiatiefnemer.NatuurlijkPersoon.VerblijfsadresBuitenland.xxx"
gezet waar de rest van de adres gegevens wel in
"Initiatiefnemer.NatuurlijkPersoon.Verblijfsadres.xxx” staan.
2. Bij DSO inlogmiddel mist het Verblijfsadres.soortadres .
3. In veel gevallen wordt er bij een DigiD user met correct BSN de
woonplaats niet terug gegeven. In enkele gevallen komt de
woonplaats wel terug. Dit moet onderzocht worden. Mogelijk
dat dit met behulp van de BRP API kan zodra deze weer werkt.
4. Als de schermnaam te lang is wordt deze als “null” terug
gegeven in plaats van afgebroken op de maximale lengte. Zie
KvK nummer 90004280 .
Voor eIDAS staan niet alle adres gegevens correct gekoppeld. Gegevens
binnenland en buitenland lijkt niet goed te gaan. Dit speelt al bij het
binnen halen van de gegevens naar Identity Server met gevolg dat het
niet correct in GGS terecht komt. Extra onderzoek en testen
noodzakelijk.
In de nieuwe squid chart is de serviceAccount configurabel, omdat dit op
OS4 anders zal zijn. Daarnaast is de user permissie structuur veranderd,
zodat de container rootless kan draaien. Dit is ter voorbereiding op os4.
Functioneel is er verder niks veranderd. Daarnaast is voegt dit de eerste
global variabele toe die die clusterspecifiek zal zijn.

OBO-1023

Inloggen met omgevingsloketID verwijderen van het beheerportaal

PR02-3319

Toolkit update 27.0.0 - > 27.3.0

PR02-3317

Aanpassing

Relevante user story

In het beheerportaal wordt de CAPTCHA niet getoond

PR02-3316

Rapportage in logging na importeren verzoek

PR02-3304

Beheerportaal is niet meer bereikbaar vanwege een technische storing

PR02-3293

Bij uploaden document is het vertrouwelijkheidsniveau voorgeselecteerd

PR02-3291

OpenAPIDefinition-annotatie moet maar 1 keer worden gebruikt

PR02-3288

Uniformeren charts instellingen

PR02-3283

Verzoek ophalen vanuit samenwerken geeft een "Handshake failure"

PR02-3271

Aanpassen OpenApi-teksten in SW-API

PR02-3256

Buttons teksten hardcoded in het portaal ipv in het CMS

PR02-3252

Formulieren verwijderen uit het CMS

PR02-3251

Fix fouten in notificeer bijna verlopen samenwerking

PR02-3212

Webserver versie disclosure

PR02-3211

OpenAPI spec niet in overeenstemming met implementatie

PR02-3210

Angular exception in actieverzoeken overzicht samenwerkingen

PR02-3194

Geen toegang tot project binnen 15min

PR02-3182

Pas portal en swapi aan voor de WSO2 upgrade

PR02-3129

Na verloop van tijd (tijdens het indienen) lijk ik in het omgevingsloket
uitgelogd

PR02-2904

De afbeelding van de toegankelijkheidsverklaring wordt niet automatisch
geupdate

PR02-2832

De CSP van het portaal blokkeert het downloaden van bestanden in een
gebruikerstoepassing

PR02-2661

Importeer verzoek heeft een verkeerde implementatie

PR02-2582

integrationhealth endpoint van de portalen falen in de keten

PR02-3376

integration health endpoints ggs en iam zijn onjuist

PR02-3374

integration health check geeft onterecht status 200

PR02-3350

Performancemeting PI19

PR02-3349

Voorkom vollopen documenten volume swapi in ont-02

PR02-3347

Portal wordt niet goed getoond in Safari (IJmuiden release!!)

PR02-3345

wallboard geeft incorrecte resultaten

PR02-3343

SW-API meldt initialisatieproblemen niet in applicatielogging

PR02-3341

Maven credentials uniform maken

PR02-3337

Uniform maken k8s-objecten: liveness / readiness

PR02-3336

Uniform maken k8s-objecten: gelijke labels

PR02-3335

cleanup os4-migratie

PR02-3334

IPLO/Contentbeheer kan informatiemelding in Loket op PROD niet
aanpassen

PR02-3333

Security: Vulnerability in libthrift/jaeger

PR02-3331

Security/SIG: I-frame resizer dient te worden geupdate

PR02-3328

Sigrid configuratie

PR02-3327

migreer deployments naar os4

PR02-3325

Migreer alle dummy-projecten naar OS4

PR02-3312

migreer PR02-Sonar

PR02-3311

TECH: WCAG check in bouwstraat opnemen voor sw-behandelen

PR02-3303

API's: foutafhandelingsclasses wegrefactoren en in java-commons
neerzetten

PR02-3299

backward/forward-compatible: maak deployment naar os4 mogelijk

PR02-3289

backward/forward-compatible: draai met een sp-nonroot-account

PR02-3282

backward/forward-compatible: laat postges-data een subfolder
gebruiken

PR02-3281

backward/forward-compatible: Maak interne domeinnaam + certificaat
configuratief

PR02-3280

Sessiemanagement geschikt maken voor doorgeven zichtdatum

PR02-3278

Sessie-API: Toepassen OpenAPI-specificatie

PR02-3259

PRODUCTIE: Livegang SW-Behandelen op PROD (PI19S3)

PR02-2928

Aanpassing

Relevante user story

PRODUCTIE: In productiename Beheerportaal met Zelfbedieningsportaal
Stelselcatalogus en RTR (PI19S3)

PR02-2753

Nieuwe versie van het Prikbord (MVP ipv Poc)

DSO2905-1888

Updated knooppunt-keystores, wasstraat, iam, apim, knooppuntprovisioning:

Prepare for running on OS4

DSO2905-1859

Berichtenbox: nieuwe versie met de koppeling naar Berichtenbox, en
geen stub meer.

DSO2905-1912

Fix ei subchart naam in values: Door een issue op PRE ontdekt dat de
naam van de ei subchart verkeerd staat in alle values.

FBDSO-284

Int13m (OS4 compatibility) werkzaamheden: Wzh OS4 compatible
maken en Fix Excel export
OS3 / OS4 voorbereiden voor dso-keten:

Deployments worden ook schaduw naar OS4 gedeployd als deze op
OS3 uitgerold worden.

SSoT voor GitLab environment (SSoT) zodat switchen makkelijk
wordt.

Cluster specifieke configuratie (test, test2) dat automatisch bij
deployment opgepakt wordt.

OBO-1033

