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Releases DSO-LV

Streven is:

‘Continuous deployment/release on demand’

• Uitrollen zonder downtime tijdens werktijd (werktijd = 9:00 – 17:00 uur op 

werkdagen)

• Geen ongeplande onbeschikbaarheid

• per sprint ofwel. Een x.1, x.2 enz t/m x.6 uitrol.

Het cijfer geeft de sprint aan en de uitrol bevat alle software (componenten) die 

t/m die sprint uitrolwaardig is.

• Uitrol wordt gedaan buiten werktijd.

Komende deployments bevatten weinig tot geen nieuwe functionaliteit. Dat is volgens 

planning. De aandacht is gericht op het gaan herstellen van bugs en bevindingen. 

Onderstaande schema is een planning en zal dus nog bijgewerkt worden. Via de 

Aandeslag site, het ontwikkelaarsportaal en het TOP overleg zullen de aanpassingen 

van de planning bekend gemaakt woorden.
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Geplande deployments
2022

15 nov   VDK plekinfo weergave

KNOOPPUNT API Contentscanner conform API/URI strategie

GBT  Foutmelding OpenAPI validator in NL

Bugfixes

29 nov  GBT  Gezag krijgt omgevingsoverleg indien ingesteld, bijlagen downloaden, Contentscanner gaat fouten 1 op 1 weergeven

RTR correlatie ID’s worden doorgegeven

Bugfixes

13 dec  IHR TAM IMRO implementatie

Catalogus Informatieproducten MetaData beschikbaar

RTR aangesloten op nieuwe COR (indien beschikbaar) 

Bugfixes

27 dec  Bugfixes

2023

10 jan - Planning PI-25 ( 9 jan t/m 3 april)

24 jan  Bugfixes

7 feb Bugfixes

21 feb Bugfixes

7 maart Bugfixes

21 maart Bugfixes

4 april - Planning PI-26 (3 apr t/m 26 juni)  afhankelijk van IWT

18 april  Bugfixes

3 mei Bugfixes

17 mei Bugfixes

31 mei Bugfixes
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informatie

Gebruik omgeving:
Algemene pagina over gebruik op ontwikkelaarsportaal en aanmelden.

En

2022

PRE    - Activiteiten PRE-ETO (Oefen)

PROD - Actviteiten PROD

DMO   - Activiteiten DMO

2023

PRE    - Activiteiten PRE-ETO (Oefen)

PROD - Actviteiten PROD

DMO   - Activiteiten DMO

Onderhoudsagenda / storingen:
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/storingen-onderhoud-release-informatie/

Deployment DSO berichten:
Via Whatsapp: https://chat.whatsapp.com/EPN2lX3QDyOF9dNDyEtWZH

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/dso/demo-testen-oefenen/agenda-gebruik-oefen-pre-omgeving/
https://miro.com/app/board/o9J_lq-MENk=/
https://miro.com/app/board/uXjVPUNHwIs=/
https://miro.com/app/board/uXjVOdllfzU=/
https://miro.com/app/board/uXjVPKK7C7w=/
https://miro.com/app/board/uXjVPKIe6Rk=/
https://miro.com/app/board/uXjVPKPxt7I=/?share_link_id=5804928879
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/storingen-onderhoud-release-informatie/
https://chat.whatsapp.com/EPN2lX3QDyOF9dNDyEtWZH
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Release Notes

Het streven is de Release Notes twee weken voor deployment online te hebben. Dit lukt helaas nog niet altijd. Planningen 
worden per PI gemaakt en de voornemens zijn op de site terug te vinden.

Releasenotes op:

Lange termijn / Voornemensnotities:
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/

Ontwikkelaarsportaal (technisch):
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/presentaties-documenten/

Versies per omgeving:

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/dso/dso/overzicht-releases-versies-per-omgeving/

IPLO/Aan de slag site (functioneel):
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/storingen-onderhoud-release-informatie/release-informatie/

https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/presentaties-documenten/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/dso/dso/overzicht-releases-versies-per-omgeving/
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/storingen-onderhoud-release-informatie/release-informatie/
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Voortgang van een PI - laatste status

Kom naar de Sprint demo’s en reviews.

Volg in ieder geval het eerste uur waarin de teams vertellen  wat ze gedaan hebben en wat ze gaan doen. Daar kun je ook vragen stellen. 
Bv over wanneer ze denken iets gereed te hebben.

Presentaties Sprint Reviews

DSOFlix – Alle seizoenen

https://miro.com/app/board/uXjVPX7PF-Y=/?share_link_id=118242259653
https://youtube.com/playlist?list=PL1OKIibol7zngw-hz1ocvOJhK2imFX_nA

