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Functioneel
- OZON-7757: Het is nu mogelijk om een regeling te beëindigen.
- OZON-7749:
• Het is mogelijk om een ambtsgebied aan te leveren met de procedurestatus ontwerp.
• Het is mogelijk om in een ontwerpregeling een ambtsgebied met een beoogde
beëindiging aan te leveren.
- OZON-6991: Toepasbaar v7 api is voorzien van de volgende wijzigingen:
• Activiteiten en Locaties zijn voorzien van "registratiegegevens" met daarin de tijdslijnen
van het object conform NEN3610.
• De "isGereguleerdVoor" locaties zijn voorzien van een "JuridischeRegelIdentificatie" en
"registratiegegevens".
- OZON-7995:
• Ontwerpregeling resource is voorzien van attribuut "expressionId".
• Ontwerpregeling endpoints worden nu bevraagt met uniek "technischId" ipv
"identificatie".
□ ontwerpregelingen/{technischId}/ontwerpdocumentcomponenten.
□ ontwerpregelingen/{technischId}/ontwerpdocumentcomponenten/
{componentIdentificatie] ** ontwerpregelingen/\{technischId}/themas.
- OZON-8096: Prikbord published nu ook een bericht bij de registratie/mutatie van een
activiteitlocatieaanduiding.
- OZON-7232:
• Presenteren v6 api is voorzien van pagesize validatie. Pagesizes mogen alleen de volgende
waarden hebben: [10, 20, 50, 100, 200]. Indien hier niet aan wordt voldaan wordt de volgende
melding terug gestuurd aan de gebruiker:
title: "Ongeldige zoekparameter", status: 400,detail: "Parameter 'size' heeft geen valide
waarde. 'size' moet één van de volgende waarden zijn: [10, 20, 50, 100, 200]"}
- OZON-8261:
• Presenteren-v6: pons bij locatieidentificaties/_zoek tijdelijk uitgezet wegens performance
issues. Geeft nu altijd false terug. Pons dient nu via het Pons endpoint opgevraagd te worden.

Technisch
- OZON-8006: Alle communicatie met het `manager` database schema loopt nu via de ozonmanager-library. Hierdoor is HTTP verkeer tussen ozon-manager en ozon-rapport-service niet
meer nodig. Dit maakt alle geovalidatie/owvalidatie/registratie processen robuuster.
- OZON-7385: De infrastructuur kan mutatie berichten van KOOP een hogere prioriteit geven
zodat die geen vertraging oplopen door informatie verzoeken van andere afnemers.
- OZON-7717: In de database zijn wijzigingen doorgevoerd waardoor de views op data
eenvoudiger zijn, en waardoor berekende velden niet meerdere keren berekend hoeven
worden. Dit verbetert onderhoud en performance van de database.
- OZON-8005: Referentie- en rapport-services maken gebruik van een nieuwe meldingen-library
voor het muteren en/of bevragen van het meldingen database schema i.p.v. de meldingenservice.
- OZON-7901: Voetnoten in Opschriften krijgen dezelfde HTML als in Inhoud.
- OZON-8284: GAA gateways ingesteld op een hogere max-concurrency (5 -> 10) voor uitgaand
Ozon verkeer op de ETO.
- OZON-7635: Database klaar gemaakt voor Tijdreis parameters.
- OZON-7536: Domain library ondergebracht in de Toepasbaar-v6 en de Toepasbaar-v7 apis .
- OZON-4947: Voor OwObjecten wordt nu gevalideerd dat ze aaneengesloten tijdslijnen
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- OZON-4947: Voor OwObjecten wordt nu gevalideerd dat ze aaneengesloten tijdslijnen
hebben.
- OZON-7762: Integratie tests embedded opgenomen in de presenteren software.
- OZON-7785: Technische aanpassing aan de interfaces van een code bibliotheek, waardoor
verder vereenvoudigen van de code voor zoeken met zoekparameters mogelijk wordt.
Optimaliseren van JPA classes voor betere performance.
- OZON-7892: Tijdens registratie wordt voor ontwerpdocumentcomponenten opgeslagen of het
ontwerpinformatie bevat.
- OZON-8092:
• presenteren-v6: "locatieidentificaties/_zoek" endpoint performance verbeterd.
• toepasbaar-v6: "locaties/_zoek" endpoint performance verbeterd.
• toepasbaar-v7: "locaties/_zoek" endpoint performance verbeterd.
- OZON-7275:
Vanwege onderhoudbaarheid en performance verbeteringen zijn de geovalidaties en
schemavalidaties samengevoegd. Ook de proces aansturing is vereenvoudigd. Manifest en
schema validaties zijn strikter geworden.
Manifest Validatie
• text voor NOT_FOUND melding gewijzigd. was: "manifest was zero bytes" wordt: "Manifest
niet gevonden".
• Validatie stopt als `valideerManifest` meldingen oplevert.

Schematron Validatie
• Schematron validatie fouten zijn FATAL (waren ERROR) en levert een NOK i.p.v. OK.
Op Manifest Validatie
• Validatie stopt als `valideerManifest` meldingen oplevert.
• bestandsnamen pas uit manifest halen als manifest succesvol opgehaald en geparsed is.
• het ontbreken van bestanden in manifest.xml is een FATAL i.p.v. ERROR en levert een NOK
i.p.v. OK.
• verwijzingen in manifest.xml naar niet bestaande bestanden zijn nu FATAL i.p.v. ERROR en
levert een NOK i.p.v. OK.
• missende verplichte bestanden in een manifest is een FATAL i.p.v. ERROR en levert een NOK
i.p.v. OK.
Ow Manifest Validatie
• Validatie stopt als `valideerManifest` meldingen oplevert.
• het ontbreken van bestanden in manifest-ow.xml voor OWVALIDATIE is een FATAL i.p.v.
ERROR.
• verwijzingen in manifest-ow.xml naar niet bestaande bestanden is een FATAL i.p.v. ERROR.
Op Schema Validatie
• Validatie stopt als "toestand" niet wordt gevonden
• niet gevonden "toestand" resulteert in een NOT_FOUND melding (die voorheen niet gebruikt
werd) met betreft "Toestand niet gevonden"
• DocumentServiceException is een gewrapte IOException uit de DocumentService en
resulteert in een END_FAILED i.p.v. een NOT_FOUND

Bugfix
- OZON-8009: InterneReferenties worden correct aangemaakt en gebruikt.
- OZON-8019: In de Valideren en Registreren API (v2) zijn de voorbeelden gecorrigeerd voor
checksums.
- OZON-8056: Er worden weer events op het prikbord gepubliceerd.
- OZON-8165: Het antwoord bericht van het prikbord wordt nu correct verwerkt.
- OZON-8212: Bij excepties wordt een compacte stacktrace gelogt om ervoor te zorgen dat het
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- OZON-8212: Bij excepties wordt een compacte stacktrace gelogt om ervoor te zorgen dat het
Docker logging framework alle logging goed verwerkt en opslaat.
- OZON-8248: GAA gateways ingesteld op een hogere max-concurrency (5 -> 10) voor uitgaand
Ozon verkeer op de ETO.
- OZON-8257: Presenteren-v6: zoekParameter regeltekst.type in ontwerpen consistent dezelfde
naamgeving gegeven: ontwerpregeltekst.type.
- OZON-8277: Rapport service geeft naast "OK" en "NOK" statussen nu ook "INCOMPLETE"
terug in het geval een rapport nog niet compleet is en toch al teruggegeven wordt (alleen voor
intern (ozon) gebruik).
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