Digitaal Stelsel Omgevingswet

Releasenotes API “Samenwerkfunctionaliteit”
PI-17 release
Endpoint API
Het endpoint van de services is aangepast. Het nieuwe endpoint is:
• Op de pre-omgeving:
https://service.pre.omgevingswet.overheid.nl/overheid/samenwerken/api/beh
andelen/v3

•

Op de productie-omgeving:

https://service.omgevingswet.overheid.nl/overheid/samenwerken/api/behand
elen/v3

Versie 2 (v2) van de API zal ook nog enige tijd beschikbaar blijven.
Identificatie van actieverzoeken
Het formaat van de identificatie van actieverzoeken (veld:
activerzoekId) is gewijzigd. Dat was eerst een “long”, nu wordt daar
een UUID voor gebruikt.
POST, PATCH, en PUT-operaties retourneren volledige resource Bij
Alle services gerealiseerd op basis van de operatoren POST, PUT, of
PATCH retourneren nu de volledige resource in de response body. Dit
wordt gezien als “best practice” bij API-ontwerp en stelt de gebruiker in
staat om eenvoudig van deze resource gebruik te maken bij
vervolgacties, zonder dat de resource eerst weer apart opgehaald hoeft te
worden.
Aanpassingen aan de gebruikerstoepassing SWF (webapplicatie)
Er zijn in PI-17 geen wijzigingen doorgevoerd in de webapplicatie.
Opgeloste bugs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bij het automatisch verwijderen van een samenwerking werden
notificaties en actieverzoeken niet verwijderd.
De HAL-responses voor de document-services bevatten geen links
om documenten te kunnen aanpassen (metadata en/of inhoud) of te
verwijderen.
Het toevoegen van een document gaf een 415-response als het
contenttype van het document gezet werd bij de aanroep.
De DSO-server zette verkeerde timestamps.
Bij het gebruik van 16-cijferige OIN’s werd geen foutmelding
gegeven (OIN’s bestaan uit 20 cijfers).
GET /notificaties gaf geen notificaties terug.
De _self links die werden geretourneerd verwezen naar versie 1
(v1) van de software (dat moest V2 en nu ook v3 zijn).
“Meldingen” bij actieverzoeken moeten 6144 karakters kunnen
bevatten, maar dat bleken er slechts 1000 te zijn.
Error response (404) toegevoegd bij het verwijderen van een
ketenpartner. Er werd hier niet gecontroleerd of de te verwijderen
ketenpartner deelnam aan de betreffende samenwerking.
Indien bij de controle van een bestand werd geconstateerd dat het
bestand een virus bevat dan werd (ten onrechte) een 406foutmelding geretourneerd. Dat is nu aangepast in een 422.
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