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1. Inleiding
Afgelopen jaren is de dienstverlening van HDN steeds verder uitgebreid en voor deze uitbreiding is ook het aantal HDN
berichten gegroeid. Voor deze groei, maar ook de gewenste mogelijkheden binnen de HDN berichten, is het noodzakelijk
geweest om de HDN Beheertool te blijven verbeteren. De constante verbetering van de HDN Beheertool is in lijn met de
ontwikkelingen binnen de markt en noodzakelijk om nu en in de toekomst aan de te verwachte ontwikkelingen en groei te
kunnen blijven voldoen.
De HDN Beheertool is een tool waarmee het beheer van zowel de generieke berichtdefinities als de maatschappij specifieke
berichtdefinities onderhouden worden.
In deze handleiding zullen de onderwerpen aan bod komen welke voor u als gebruiker noodzakelijk zijn om voor uw
organisatie een maatschappijspecifiek HDN schema op te kunnen stellen. Diverse onderwerpen zijn beschreven
onafhankelijk van welke rol een gebruiker inneemt.
De HDN Beheertool is een online tool en te benaderen op de volgende locatie:
https://beheertool.hdn.nl/hdntool/
Voor het inloggen heeft uw organisatie een HDN certificaat nodig. In deze handleiding wordt u daar meer over uitgelegd.
Tevens zullen o.a. de volgende onderwerpen worden behandeld:
•

Toegang; de eerste keer inloggen met een certificaat

•
•
•

Werking; uitleg rondom hoofdfunctionaliteit en schermen
Levenscyclus van bericht; weergave van de verschillende statussen en acties van berichten
Meest gestelde vragen

Wanneer u vragen heeft over de HDN Beheertool, dan kunt u contact opnemen met HDN. De contactgegevens vindt u in
het laatste hoofdstuk.

2.
Toegang tot de HDN Beheertool
De HDN Beheertool is een webbased applicatie, waarbij de toegang tot de applicatie is beveiligd middels certificaten. Van
HDN heeft uw organisatie een HDN certificaat inclusief wachtwoord ontvangen voor het verkrijgen van toegang tot de HDN
Beheertool. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u dit certificaat moet installeren.
De toegang tot de Beheertool is gekoppeld aan de Poortwachter. Via deze wijze is HDN in staat om via een veilige weg
autorisaties toe te wijzen aan de verschillende gebruikers van de HDN Beheertool.
Indien een gebruiker problemen ondervindt met inloggen, rollen en rechten, dan kan contact opgenomen worden met
HDN. De contactgegevens vindt u in het laatste hoofdstuk.
2.1

Internet browser

De HDN Beheertool is compatibel met alle bekende en meest gebruikte internet browsers. Afhankelijk van de gekozen
internet browser kan de lay-out iets afwijkend zijn.
Indien het HDN Beheertool scherm niet volledig binnen de internet browser pas, kan gebruiker via Control + scrollen, inen/of uitzoomen om het formaat van het scherm aan te passen aan de schermgrootte.
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2.2

HDN Certificaat installeren

Voor het installeren van het certificaat in de browser volgt u de onderstaande stappen:
1.

Dubbelklik op het ontvangen certificaat (xxxxxx.p12);

2.

De onderstaande pop-up (Figuur 1) verschijnt;

Figuur 1

3.

Volg de instructies in de wizard;

4.

Voer het separaat ontvangen wachtwoord in;

Figuur 2

5.

Volg de instructies in de wizard tot dat u de bevestiging (Figuur 3) heeft dat het certificaat is geïmporteerd.
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Figuur 3

Nadat u deze procedure heeft doorlopen, is het certificaat in uw (internet) browser geïmporteerd. U bent nu klaar om de
HDN Beheertool te gebruiken.
LET OP: Indien u Firefox/Chrome gebruikt als internet browser, dient gebruiker via de browser instellingen het HDN
certificaat te importeren.
2.3

Inloggen

Om daadwerkelijk toegang te verkrijgen tot de HDN Beheertool dient u het juiste certificaat te selecteren in uw browser.
Indien u meerdere (HDN) certificaten in uw browser heeft geïmporteerd, wordt geadviseerd om de verschillende
certificaten een kenmerkende naam te geven. Dit kunt u doen via de instellingen van uw browser.
Wanneer u voor het inloggen naar de link https://beheertool.hdn.nl/hdntool/ van de HDN Beheertool gaat, zal er gevraagd
worden om een toegangscertificaat te selecteren. U kiest het juiste certificaat en de toegang wordt gecontroleerd en indien
deze correct is, bent u ingelogd.
Het kan zijn dat u een melding krijgt dat het een “onveilige” omgeving betreft. Dit heeft veelal te maken met het interne
beveiligingsbeleid van uw organisatie. U kunt deze melding “negeren” om alsnog toegang te krijgen tot de HDN Beheertool.

3.
Gebruikers HDN Beheertool
Van de HDN Beheertool maken een aantal doelgroepen gebruik. Afhankelijk van de gebruikersrol, zal de inrichting van de
HDN Beheertool van elkaar verschillen. Binnen de markt worden er door HDN 3 verschillende soorten gebruikers
aangemerkt, namelijk:
•
•
•

Medewerkers van HDN;
Medewerkers die een HDN schema aanmaken, wijzigen en beheren (veelal aanbieders);
Medewerkers die een HDN schema raadplegen;

Onderstaand een overzicht van de mogelijkheden per rol:
Organisatietype
HDN

Gebruikersrechten
•
•
•
•
•
•

Maatschappij

•
•

Systeemhuis

•

Beheer van organisaties;
Aanmaken nieuwe berichtsoorten;
Beheren/Wijzigen/Verwijderen generieke berichtdefinities;
Beheren/Wijzigen/Verwijderen maatschappijspecifieke berichtdefinities
voor alle organisaties;
Opvragen van actuele berichtdefinities voor alle organisaties;
Opvragen van managementinformatie;
Wijzigen van de maatschappijspecifieke berichtdefinitie voor de eigen
organisatie;
Opvragen van actuele en voorgaande berichtdefinities van alleen de eigen
organisatie;
Opvragen van actuele gepubliceerde berichtdefinities van alle HDN
organisaties (incl. generieke berichtdefinities);
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4.
HDN Beheertool – Werking en opbouw tool
Nadat u ingelogd heeft komt u in het hoofdscherm (Figuur 4) en van waaruit u kunt navigeren binnen de tool. Op het
hoofdscherm staan een 4 tal keuzemogelijkheden, namelijk te weten:
•

Uw rol;

•
•
•

Berichten;
Rapportage;
Navigatie.

Uw rol
Rechts bovenin het scherm staat uw rol en de lettercode van uw organisatie. Als u op het pijltje klikt opent een pop-up met
daarin een de versienummering van de tool en de mogelijkheid om te kunnen uitloggen.
Berichten
Midden in het scherm staan 2 buttons, waarvan 1 bedoeld is om naar de berichtdefinitie van uw organisatie te navigeren.
Het klikken op deze button zorgt ervoor dat u allen berichten in een lijst van uw organisatie te zien krijgen. Uit deze lijst
kunt u een (vervolg)keuze maken.
Rapportage
Met de andere button navigeert u naar de rapportages. U vindt hier verschillende rapportages en de documentatie van de
verschillende berichtsoorten. Verderop in dit document wordt dieper op de rapportage mogelijkheden in gegaan.
Navigatie
Links onderin het scherm ziet u de navigatie van waar u zich nu bevindt. Zodra u bijvoorbeeld drukt op button ‘berichten’
zal deze links onderin als tab erbij komen. Is de naam rood, dan bevindt u zich op die pagina. De verschillende tabjes in de
navigatie kunnen gesloten worden door op de ‘X’ achter de naam te drukken.

Figuur 4
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4.1

HDN Datacatalogus

De datacatalogus is een verzameling van alle entiteiten, elementen, datatype, keuzelijsten en velden waarmee het HDN
schema kan worden opgesteld. Deze datacatalogus is ontwikkeld om een zo volledig mogelijk en consistent model te
creëren waar alle maatschappijen gebruik van kunnen maken. Per berichtsoort is een datacatalogus opgesteld, waarin de
voor dat bericht benodigde en gewenste entiteiten, velden, datatype en keuzelijsten zijn opgenomen.
4.1.1

Beschrijving van de datacatalogus

In de datacatalogus staan alle entiteiten en velden beschreven met de specifieke eigenschappen. Het gaat dan om de
eigenschappen als naam, omschrijving, datatype, veldlengtes en keuzelijsten. Op veld- en entiteitniveau binnen de
datacatalogus staat niet beschreven of er sprake is van een verplicht of niet verplicht veld en worden er geen condities
aangegeven.
In de datacatalogus komen alle generieke, maar ook alle maatschappijspecifieke velden en entiteiten naar voren. Elke
maatschappij kunnen deze gebruiken voor in haar maatschappijspecifieke schema.
4.1.2

Beheer HDN Datacatalogus

Het beheer van de datacatalogus van de berichtsoorten inclusief de keuzelijsten ligt bij HDN. De HDN datacatalogus bestaat
uit alle entiteiten, velden, keuzelijsten, datatypen etc. die binnen HDN berichten door partijen gebruikt kunnen en mogen
worden.
HDN voert alle wijzigingen in de datacatalogus uit die door de HDN werkgroep Standaard geaccordeerd zijn. Dit kunnen
wijzigingen zijn die uit wetswijzigingen voortkomen alsmede wijzigingen die door aangesloten maatschappijen worden
ingediend. Indien u als gebruiker van de HDN Beheertool merkt dat u een veld wilt toevoegen, dan dient u dit aan te geven
bij HDN. Deze zal u het standaard formulier voor wijzigingen toezenden.
Al uw verzoeken tot het opvoeren van nieuwe entiteiten of velden die nog niet zijn opgenomen in de HDN datacatalogus
kunt u mailen naar info@hdn.nl.
4.1.3

Keuzelijsten

Diverse velden maken gebruik van een keuzelijst. Deze keuzelijsten worden door HDN onderhouden. Er zijn generieke
keuzelijsten zoals LandType en er zijn maatschappijspecifieke keuzelijsten zoals bijvoorbeeld
CodeLeningDeelMijType. Alle waarden die toegevoegd moeten worden aan keuzelijsten gaan via HDN. Bij het invoeren van
nieuwe waardes in de HDN datacatalogus is aan te geven wanneer deze waardes beschikbaar dienen te zijn.
Dit kan door het aangeven van een datum, dan wel een versie van het bericht.

4.1.4

Hoe krijg ik een overzicht van de datacatalogus?

Met de HDN Beheertool kunt u een ‘uitdraai’ van de datacatalogus maken. In hoofdstuk 4.3.8 wordt beschreven hoe
gebruiker dit kunt doen.

4.2

Versiebeheer in de HDN Beheertool

Voordat een nieuwe berichtdefinitie operationeel wordt, doorloopt het een aantal stappen. Dit zijn: “concept”, “interne
review”, “review” en uiteindelijk “publicatie”. Verschillende partijen kunnen per processtap de nieuwe berichtdefinitie
inzien en/of bewerken. Voor een goed begrip van de HDN Beheertool wordt de werking van versiebeheer hieronder
toegelicht.
4.2.1

Versienummering van schema’s

Binnen HDN Beheertool wordt met een versienummering gewerkt, die bestaat uit minimaal 3 en maximaal 4 cijfers. Elk
berichtsoort kent daarin zijn eigen versienummering, waarbij gestreefd wordt om deze nummering zo veel mogelijk
consistent te houden. De huidige nummering is voor het AX bericht bijv. 16.0.17. 15 staat voor het generieke versienummer
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van het jaar waarin het bericht geactiveerd is. Generieke wijzigingen op deze versie worden major releases genoemd
(16.1.0.) en wijzigingen in de datacatalogus worden minor releases genoemd (16.0.17.).
Wanneer maatschappijen nu een maatschappijspecifiek schema opstellen zullen deze berichtversie 16.0.17.1. krijgen.
Hiermee is het mogelijk om maatschappijen schema’s te kunnen laten introduceren op de huidige gebruikte versie, terwijl
een major release in de komende maanden is ingepland. Maatschappijen zijn verplicht om hun schema bij te werken tot de
laatste actieve major release. De normale termijn om de keten te informeren over een nieuw schema (1 maand) zal nog
steeds in acht genomen moeten worden.
Gezien het feit dat er de afgelopen jaren issues zijn ontstaan bij het toevoegen nieuwe velden aan generieke, als wel aan
maatschappijspecifieke schema’s en toevoegingen waardes aan keuzelijsten, heeft HDN besloten om een “extra” niveau
aan te brengen in de versienummering. Na publicatie van het generieke HDN schema, is de inhoud van het bericht
“bevroren” en daarmee op geen enkel niveau meer een aanpassing mogelijk. Bij uitbreidingen van keuzelijsten, betekent
dat er alleen bij het creëren van een nieuwe maatschappijversie de “uitgebreide” keuzelijst beschikbaar was. Voor
berichtsoorten die maatschappijversies kennen, vormde deze uitbreidingen dus geen knelpunten, echter de
procesberichten die generiek zijn (SX, OX, DA & DX) hebben niet de mogelijkheid om op korte termijn te anticiperen op de
uitbreiding van de keuzelijst, zonder een volledig nieuw generieke versie te publiceren.
4.2.2

Versienummering keuzelijsten

Binnen de HDN Beheertool is het nu mogelijk om met versies te werken bij keuzelijsten. Dit betekent dat als er een
uitbreiding op een generieke keuzelijst wordt gedaan voor een maatschappijspecifiek schema, er een versienummer van de
keuzelijst kan worden meegegeven in het HDN bericht. Hiermee kunnen binnen de maatschappijspecifieke schema’s
“verschillende” keuzelijsten zijn opgenomen. Een nieuwe keuzelijst zal leiden tot een minor release generiek niveau.
Met deze mogelijkheid wordt voorkomen dat andere maatschappijen genoodzaakt worden om een nieuwe generieke versie
door te voeren, zonder dat belang hebben bij de wijziging. De mogelijkheid zorgt er voor dat er een minor versie van het
generieke bericht wordt gecreëerd voor een enkele partij.
Voorbeeld:
Binnen HDN is een nieuwe maatschappij toegetreden tot de vereniging en deze maatschappij wil direct gebruik maken van
de DA en DX berichten. In de keuzelijst OntvangerCode is in de huidige berichtdefinitie (deze is “bevroren”) de
maatschappijcode niet opgenomen en kan dus geen gebruik maken van het berichtsoort, daar er niet voor de maatschappij
gekozen kan worden.
Door in een nieuwe minor release een keuzelijst incl. de nieuwe maatschappijcode te publiceren, is het voor de nieuwe
maatschappij mogelijk om meteen het DA & DX bericht te gaan gebruiken, daar zij een “uitgebreidere” keuzelijst incl. de
nieuwe maatschappijcode in het bericht hebben opgenomen. Alle overige maatschappijen worden dan niet verplicht om
deze uitgebreidere keuzelijst direct te gaan gebruiken.
4.2.3

Generieke en de maatschappijspecifieke berichtdefinities

Een generieke versie kent minimaal 3 onderdelen (16.0.0) en een maatschappijspecifieke versie bestaat uit minimaal 4
onderdelen (16.0.0.1). Indien het een maatschappijversie betreft dan zijn daar twee extra kenmerken aan toegevoegd
zijnde:
· Voorafgaand wordt de lettercode van de maatschappij (XX) toegevoegd
· De nummering van de versie wordt uitgebreid met één cijfer; bijvoorbeeld .1
Wanneer de generieke standaard door HDN gewijzigd wordt, betekent dit een wijziging in de versienummering:
•
•

Bij een major release zal het hoofdnummer wijzigen (bijv. 16.0.0 wordt 17.0.0)
Bij een minor release zal het subnummer wijzigen (bijv. 16.0.0 wordt 16.0.1)

Na een nieuwe major versie van de generieke standaard (16.0.0) wordt het maatschappij schema niet meer automatisch
aangemaakt. Aanmaken van een nieuw maatschappijspecifiek schema (XX 16.0.1) dient door de maatschappij zelf gedaan
te worden. Hiermee is de maatschappij zelf in de lead, wanneer zij deze creëren en het voordeel is hiervan dat er zo min
mogelijk dubbel onderhoud hoeft plaats te vinden (oude en nieuwe schema) en kan worden gekozen o.b.v. het meest
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recente (voorgaande) bericht. Uiteraard dient wel rekening gehouden te worden met de vastgestelde tijdslijnen qua
publicatie van een HDN bericht.
4.2.4

Aanmaken nieuwe generieke berichtdefinitie

Het aanmaken van een nieuwe generieke berichtdefinitie is alleen door HDN uitvoerbaar en zal in overleg met de
verschillende werkgroepen Standaard worden bepaald. Deze werkgroepen bepalen of, en zo ja, wanneer de gevraagde
aanpassingen worden uitgevoerd. Marktbreed is vastgesteld, dat jaarlijks in mei de aanpassingen aan een generiek schema
zullen plaats vinden. Op berichtsoort niveau kan een ander tijdstip, in overleg met de markt, worden vastgesteld. Zodra er
een nieuwe generieke berichtdefinitie is, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Het is voor HDN niet mogelijk velden uit
de datacatalogus te halen indien die velden worden gebruikt in een van de maatschappijspecifieke schema’s.
4.2.5

Statussen van de versie

U kunt de onderstaande statussen tegenkomen bij de schema’s:
•

Concept

•
•
•

Interne Review
Review door HDN
Gepubliceerd

Elke status heeft zijn specifieke eigenschappen:
CONCEPT
Een schema zal altijd starten (gebeurd automatisch) met een Concept versie van het schema. Dit concept schema bevat de
gegevens van het generieke schema of indien het een vervolg is op een reeds gebruikt maatschappijspecifiek schema, de
inrichting van de voorgaande versie van dit maatschappijspecifieke schema. Van hieruit kunnen alle gewenste wijzigingen
worden uitgevoerd. In deze fase is het bewuste schema alleen voor de maatschappij en HDN zichtbaar binnen de HDN
Beheertool.
INTERNE REVIEW
Nadat het concept schema is opgesteld en afgerond, kan het schema vervolgens worden doorgezet naar de status Start
Interne Review. In deze fase kan een collega binnen de organisatie de aanpassingen controleren en/of nog wijzigingen
aanbrengen.
Als u wilt dat externe softwarebouwers de schema’s beoordelen kunt u dit doen door de schema gegevens te downloaden
(zie paragraaf 4.3.8) en per mail aan de externe partij zenden. Dit omdat de aanpassingen nog niet beschikbaar zijn voor
derden. Indien de interne en externe review heeft plaatsgevonden dient u een mail aan HDN te zenden met het verzoek tot
Review en Publicatie van het HDN schema. De publicatiedatum en de datum dat het schema actief wordt, moet minimaal 1
maand uit elkaar liggen. In figuur 5 staat aangegeven waar de knop staat voor interne review.
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Figuur 5

REVIEW DOOR HDN
Nadat het concept schema is opgesteld en afgerond, dient het schema te worden doorgezet naar de status Review. In deze
fase dient u een mail aan HDN te zenden met het verzoek tot Review en Publicatie van het HDN schema. De
publicatiedatum en de datum dat het schema actief wordt, moet minimaal 1 maand uit elkaar liggen.
DEFINITIEF / GEPUBLICEERD
Is de fase waarin het schema definitief is vastgesteld en is gepubliceerd naar de markt met een vastgestelde ingangsdatum.
Alle marktpartijen, die toegang hebben tot de HDN Beheertool, worden geautomatiseerd via een mailnotificatie op de
hoogte gesteld van het nieuwe HDN schema. Vanuit de mailnotificatie kan direct worden doorgelinkt naar de HDN
Beheertool, waar de documentatie te downloaden is.
Vanaf de benoemde datum zal geautomatiseerd het nieuwe schema naar alle HDN gebruikers, die HDN software hebben
draaien, worden gedistribueerd. Vanaf dat moment maakt de HDN software gebruikt van het nieuwe HDN schema en zal
Validate tegen dat nieuwe schema valideren. De publicatiedatum en de datum dat het schema actief wordt, moet minimaal
1 maand uit elkaar liggen.

4.3

Maatschappijspecifiek schema

Het aanklikken van de button “Berichten” zorgt er voor dat u in het hoofdscherm (Figuur 6) van de berichten komt. In de
bovenstaande regel kunt u per kolom zoeken om het juiste schema te vinden.
4.3.1

Bericht openen

Om een bericht te open selecteert u het gewenste bericht en om dit bericht heeft u 2 mogelijkheden om dit bericht te
openen (Figuur 6):
1.
2.

Via de button “Open” links onder in het scherm of
Door te dubbel klikken op het geselecteerde bericht
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Er is een mogelijk de berichten te sorteren op bepaalde criteria. Hieronder zullen de kolommen uitgelegd worden. In (Figuur
6) ziet u waar zoek mogelijkheden per kolom te vinden zijn.
Type
Geeft aan of het een generiek maximaal bericht (
)of maatschappijspecifiek bericht (
) is.
Bericht
Berichttype
Versie
Maatschappij
Status

Startdatum
Einddatum
Laatst gewijzigd
Distributiedatum

Geeft de berichtbenaming aan.
Geeft de 2-letterige code van de berichtsoort.
Geeft het versienummer van het bericht aan.
Geeft de naam van de maatschappij aan.
Geeft de status van het bericht aan :
•

Concept (

•

In Review (

)
)

•
Definitief ( )
Ingangsdatum van het schema.
Einddatum van het schema.
Geeft de datum en het tijdstip weer, waarop de laatste aanpassing aan het schema heeft
plaatsgevonden.
Geeft weer dat het gepubliceerde bericht op deze datum op de publicatie server bij HDN terecht
is gekomen, voor activatie van het bericht op de gewenste ingangsdatum. Vanaf deze datum is
het bericht gedistribueerd naar alle HDN software gebruikers.

Figuur 6

Na het bericht te hebben geopend en naar de optie versie te zijn gegaan, krijgt u een overzicht van het bericht (Figuur 7),
waarin diverse kenmerken van het HDN bericht zijn opgenomen en van waaruit u verder kan navigeren binnen het bericht.
U kunt hier vandaan de volgende acties ondernemen (afhankelijk van de status van het bericht):
•

Wijzigen;

•

Verwijderen

•
•
•

Nieuwe maatschappijversie aanmaken;
Condities inzien;
Documentatie downloaden (Berichtdefinitie (in pdf), XSD en Controle XML);

•
•

Vergelijk berichten (met maximaal bericht en/of specifiek bericht);
Bericht upgraden.
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Figuur 7

4.3.2

Bericht wijzigen

Om een bericht te kunnen wijzigen dient u de button ‘Wijzigen’ aan te klikken, waarna de berichtdefinitie geopend wordt
en de gewenste aanpassingen doorgevoerd kunnen worden.

4.3.3

Nieuw bericht aanmaken

Het aanmaken van een nieuw bericht kan vanuit verschillende situaties gebeuren, namelijk:
I.

Maatschappij besluit een nieuw berichtsoort te gaan ondersteunen en maakt een maatschappijspecifieke versie
aan;

II.

Maatschappij besluit haar huidige maatschappijspecifieke schema aan te passen.

Ad I

Ondersteuning nieuw berichtsoort

Als een maatschappij besluit een nieuw HDN bericht (waarbij een maatschappijversie is toegestaan) te gaan gebruiken, dan
kan binnen de HDN Beheertool een maatschappij dit schema zelf aanmaken.
•
•
•
•

Ga naar het berichten menu (Figuur 8)
Selecteer generiek bericht (op basis waarvan het nieuwe maatschappij schema gemaakt moet worden) (Figuur 8)
Open (dubbelklik) dit bericht (Figuur 8)
Selecteer Nieuwe maatschappij versie (Figuur 9)

12
Handleiding HDN Beheertool v3.0

Figuur 8

Figuur 9

Het onderstaande scherm(Figuur 10) komt te voorschijn:
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Figuur 10

Vul hier de gewenste startdatum van het maatschappijspecifieke bericht in. Na de keuzes te hebben gemaakt klikt gebruiker op
de knop ‘Opslaan’. Het maatschappijspecifieke schema wordt aangemaakt en als concept (Figuur 11) getoond. Het concept is
gebaseerd op het generieke maximaal bericht en is daarna volledig naar eigen wens in te vullen. Uiteraard dient hier rekening te
worden gehouden met de vereisten vanuit HDN.

Figuur 11

Ad II

Update maatschappijspecifiek schema

Om het bestaande actieve HDN schema te updaten dient er een nieuwe versie gecreëerd te worden. Binnen de HDN Beheertool
kan een maatschappij zelf een nieuwe versie van het schema aanmaken. Dit kan alleen gedaan worden met maatschappij
berichten die de status hebben definitief / gepubliceerd.
•
•

Ga naar het berichten menu (Figuur 12)
Selecteer maatschappij bericht die ge-update moet worden (Figuur 12)
14
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•
•

Open (dubbelklik) dit bericht (Figuur 12)
Selecteer Nieuwe maatschappij versie (Figuur 13)

Figuur 12

Figuur 13

Het onderstaande schermkomt tevoorschijn (Figuur 14).:
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Figuur 14

Vul hier de gewenste startdatum van het maatschappijspecifieke bericht in en klik op de versie van het generiek bericht. De
werking van het upgraden van een bericht versie wordt beschreven in hoofdstuk 4.3.10.
Het maatschappijspecifieke schema wordt aangemaakt en als concept (Figuur 15) getoond. Het concept is gebaseerd op het
voorgaande maatschappijspecifieke bericht en is daarna volledig naar eigen wens in te vullen. Uiteraard dient hier rekening te
worden gehouden met de vereisten vanuit HDN. Voor meer informatie over upgraden van het maatschappijspecifieke schema
kunt u lezen in hoofdstuk 4.3.10.

Figuur 15
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4.3.4

Bericht opstellen

Nadat er een concept versie van het bericht is aangemaakt(geen upgrade), kan er begonnen worden met het inrichten van het
maatschappijspeciefieke schema. Om het schema te kunnen bewerken klik dan eerst op ‘Structuur’ (Figuur 16),
waarna het vervolgscherm wordt geopend(Figuur 17) en klik vervolgens op button ‘Wijzigen’.
Beide bevinden zich links onderin het scherm.

Figuur 16

Figuur 17
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Gebruiker ziet nu de entiteitenstructuur van het HDN bericht in zijn scherm. Via
worden de onderliggende velden getoond.
Per veld worden kenmerken van het veld weergegeven en kunnen de functies in- of uitgeschakeld worden. In onderstaand
scherm (Figuur 18) staan een aantal functies opgenomen. Verschillende wijzigingen kunnen ook worden doorgevoerd door op de
icoontjes achter de entiteit of het veld te klikken. Deze handelingen kunnen alleen uitgevoerd worden als de knop ‘wijzigen’ is
ingedrukt door gebruiker. LET OP: Na elke wijziging dient u deze op te slaan.

Figuur 18

Elk icoon heeft zijn eigen functie. De toelichting op alle iconen zijn te vinden in de Bijlage 1: Icons.
Als gebruiker met zijn muis over het icoon navigeert, komt er een toelichting te voorschijn. Verschillende iconen kunnen worden
ge(de)activeerd door er op te klikken.
Door te dubbelklikken op de entiteit- en veldnaam worden de details van de entiteit of veld getoond. De gedetailleerdere info
betreft o.a. de veldlengte, omschrijving, verplichting, evt. conditie. Binnen dit scherm is het ook mogelijk om entiteit en/of velden
verplicht of conditioneel verplicht te stellen. Tevens kan hier ook de Occurance van een entiteit worden gewijzigd (strikter
gemaakt worden) (Figuur 19).

Figuur 19
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Figuur 20

Figuur 21

Conditie leggen
Entiteiten en velden kunnen door middel van condities verplicht worden gesteld onder voorwaarden. In de beheertool kunnen
condities op een generiek niveau door maatschappijen niet gewijzigd worden. Het is voor maatschappijen wel mogelijk om
striktere condities te maken dan generiek afgesproken is.
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De condities kunnen op de volgende wijze gelegd worden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ga naar het berichten menu;
Selecteer bericht waarop de condities moeten komen;
Open (dubbelklik) dit bericht;
Druk onderin op structuur;
Selecteer Wijzigen (Figuur 20);
Dubbelklik op de entiteit/veld waarop de conditie gelegd dient te worden. Het scherm opent zich;
Scroll naar beneden (Figuur 19) en klik op de button ‘Condities beheren’;
Het conditiescherm opent zich.

Figuur 22

In dit scherm staan gegevens over aanwezige condities en kunnen nieuwe condities worden toegevoegd door op de button
te klikken
•
•

Vervolgens opent zich het conditiescherm, waarin de conditie kan worden ingevoerd (Figuur 23)
Gebruiker kan de conditie aanleggen door gebruik te maken van de conditiemogelijkheden, welke bij de verschillende
entiteiten en velden aanwezig zijn

•

Door op het
te klikken opent de berichtstructuur en kan er genavigeerd worden naar de entiteit of veld die
betrokken is binnen de conditie
Wanneer de betrokken entiteit of veld is geselecteerd, dient er op de button ‘Opslaan’ gedrukt te worden om heb
binnen de conditie beschikbaar te maken

•
•

Indien er in de conditie gebruikt wordt gemaakt van waardes uit een keuzelijst, zullen deze keuzes binnen de keuzelijst
dienen te worden opgezocht via het extra veld in de conditieregel. Dit kan door op het

•

te klikken

Vul bij de conditie de meldingstekst in, welke getoond wordt binnen de HDN Validate als niet wordt voldaan aan de
conditie. LET OP: Dit dient een heldere en begrijpelijke tekst te zijn
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Figuur 23

Na de conditie te hebben aangebracht, de noodzakelijke gegevens te hebben gevuld, kan de conditie via de OPSLAAN button
worden bewaard. Let op: Dit is de bovenste van button OPSLAAN. In het scherm ziet de gebruiker de aangebrachte conditie terug.
De conditie is gemarkeerd met

, wat inhoudt dat het een maatschappijspecifieke conditie betreft (Figuur 24).

Indien het wenselijk is kan de conditie gewijzigd worden (Figuur 24), druk op de button ‘Wijzigen’ en pas de conditie aan. Let op:
Na wijzigen de conditie altijd de knop ‘Opslaan’ in drukken.

Figuur 24

Conditiedetails
In het blok Conditiedetails (Figuur 24), kunnen de voorwaarde vastgelegd worden die gelden voor het huidige element (waar
moet het huidige veld of de huidige entiteit aan voldoen). De volgende acties zijn beschikbaar voor het aanmaken van condities.
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Picklist Voorwaarden:
Met de picklist kan gekozen worden uit de voorwaarden die aan een element gekoppeld kunnen worden. Welke
voorwaarden gekozen kunnen worden is afhankelijk van het datatype van het element waarvoor de voorwaarde geldt.
Bij een numeriek veld:
Verschijnt als bij “Voorwaarde” een van de volgende waarden is gekozen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Is kleiner of gelijk aan
Is groter of gelijk aan
Is kleiner dan
Is gelijk aan
Is ongelijk aan
Is groter dan
Ligt tussen
Is verplicht

Bij een alfanumeriek veld:
Verschijnt alleen de voorwaarden is verplicht.
Bij een veld waarin gebruik gemaakt wordt van een keuzelijst:
Verschijnt er bij de voorwaarde één van de volgende waarden is gekozen:
•
Heeft waarde (selecteer ernaast 1 of meerdere waarden)
•
Heeft niet de waarde (selecteer ernaast 1 of meerdere waarden)
•
Is verplicht
Bij een datumveld:
Volgende voorwaarden zijn mogelijk:
•
Is gelijk aan
•
Is ongelijk aan
•
Is later dan
•
Is eerder dan
•
Ligt tussen
•
Is verplicht
Bij een booleanveld:
•
Is waar
•
Is onwaar
•
Is verplicht

Beheren maatschappijspecifieke keuzelijsten
Maatschappijen kunnen werken met maatschappijspecifieke keuzelijsten. Deze keuzelijsten zijn te herkennen aan de toevoeging
in de naamgeving van “Mij”, bijv. CodeProductMijType. Toevoegingen aan de keuzelijsten worden op verzoek van de
maatschappij gedaan door HDN.
Maatschappijen kunnen wel zelf bepalen om waardes aan en uit te zetten in het bericht.
•
•
•

Selecteer (open) het bericht
Ga naar structuur (Figuur 25)
Selecteer Waardelijsten bewerken (Figuur 25)
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Figuur 25

Het volgende scherm (Figuur 26) wordt geopend, waarin het mogelijk is de waardenlijsten aan te passen.

Figuur 26
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Elke waardelijst heeft een versienummer, die gerelateerd is aan een berichttype (bijv AX) of gerelateerd is aan de centrale
database catalogus (CDC). De waardenlijsten uit de CDC worden door meerdere berichttypes gebruikt en verhogen de standaard
binnen de berichtenstructuur. Het proces is nu gaande om alle waardenlijsten op te nemen in de CDC en geen berichtspecifieke
waardenlijsten meer te onderhouden.
Als je een waardenlijst selecteert, zoals bijv waardenlijst CodeDeelMij (Figuur 26), dan is het mogelijk om via de vinkbox de
waardes aan en uit te zetten. LET OP: Wijzigingen altijd opslaan!
4.3.5

Schema ter review en publicatie aanbieden

Het publiceren van HDN schema’s kan enkel en alleen door HDN gedaan worden. Dit zal plaats vinden nadat alle stappen van het
stappenplan zijn doorlopen. Hieronder staat het stappenplan om tot een schema publicatie te komen:
Stappenplan
De volgende stappen dienen gevolgd te worden voor de publicatie van een schema :
•
•

De maatschappij doet de aanpassingen binnen de HDN Beheertool aan hun eigen schema;
Als gebruiker vindt dat het schema klaar is, drukt gebruiker op de button ‘Start interne review’ (Figuur 27)
o Het schema kan dan intern door mensen gereviewd worden, indien wenselijk. Door deze status te gebruiken
kan er namelijk geen aanpassingen meer door eventuele collega’s gedaan worden in de HDN Beheertool zelf.
De reviewer ontvangt een mailnotificatie, dat er een schema ter review klaar staat.
o De reviewer binnen uw organisatie kiest binnen het berichtenscherm voor Review (Figuur 28)
o De reviewer kan voor het schema de volgende zaken uitvoeren (Figuur 29)
Commentaar toevoegen: Hierbij kan de reviewer aantekeningen, dan wel opmerkingen plaatsen
m.b.t. het schema. Deze notitie zal bij het aanbieden ter review aan HDN Beheer worden
meegezonden (Figuur 30).
Terugtrekken uit review: Hierbij wordt het schema teruggezet naar de status Concept
Afwijzen: Hierbij zal het schema geautomatiseerd worden teruggezet in de status “Concept” en kan
verder gegaan worden met inrichting.
Goedkeuren: Hierbij zal het schema geautomatiseerd worden doorgezet in de status “Review door
HDN”. Separaat dienen de volgende zaken nog bij de schema review te worden aangeleverd bij
HDN:

o
o
o
o

•

Een aantal testcases waarin alle mutaties die zijn doorgevoerd in het schema zijn
verwerkt;
Schriftelijke of via de e-mail bevestiging van de maatschappij dat zij de
systeemhuizen hebben geïnformeerd over de schema aanpassingen en dat er
geen blokkerende punten zijn geconstateerd bij het testen door deze partijen.
Bij elke keuze dient een toelichting scherm te worden ingevuld (Figuur 30).
In deze status kan de maatschappij vanuit de HDN Beheertool het nieuwe schema genereren als PDF, XSD en
de daarbij horende Controle XML via de button ‘Documentatie downloaden’;
Deze bestanden kunnen in dat geval aan elke partij geleverd worden, welke deze benodigd heeft om te testen
wat de impact is op de software a.d.h.v. het nieuwe schema;
De maatschappij is er zelf ook verantwoordelijk voor om het gewenste nieuwe schema af te stemmen met de
advies applicatie bouwers, als wel de mid office leveranciers. Daar ligt geen verantwoordelijkheid van HDN;

Als alles is getest en het schema is volledig akkoord, dan kan naast bovenstaande proces ook direct gekozen worden
vanuit het berichtenscherm om het HDN schema ter review aan te bieden bij HDN Beheer. Hiervoor drukt de gebruiker
op de button ‘Start HDN review’ (Figuur 27). Op de achtergrond wordt er automatisch een
mailnotificatie aan HDN verzonden, dat er een schema ter review staat. Separaat dienen de volgende zaken nog bij de
schema review te worden aangeleverd bij HDN:
o

Een aantal testcases waarin alle mutaties die zijn doorgevoerd in het schema zijn verwerkt;
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o

Schriftelijke of via de e-mail bevestiging van de maatschappij dat zij de systeemhuizen hebben geïnformeerd
over de schema aanpassingen en dat er geen blokkerende punten zijn geconstateerd bij het testen door deze
partijen.

•

De maatschappij bepaalt de ingangsdatum, waarbij rekening gehouden dient te worden met het HDN releasebeleid (zie
https://www.hdn.nl/platform/#standaard). Tevens dient er tussen publiceren van het schema en de ingangsdatum
minimaal 1 maand te liggen. Uitzondering hierop is correcties i.v.m. productieverstorende fouten.

•

Wanneer HDN de review heeft gedaan en geen bevindingen heeft, zal zij het schema publiceren met de gewenste
ingangsdatum. Alle HDN Beheertool gebruikers ontvangen dan een mailnotificatie dat er een nieuw schema voor de
desbetreffende maatschappij beschikbaar is, per vastgestelde ingangsdatum. Indien er bevindingen zijn op het ter
review aangeboden schema, dan zullen deze door HDN worden gemeld en zal de maatschappij aanpassingen dienen te
doen en wordt het stappenplan opnieuw doorlopen.

LET OP ! De standaard publicatietermijn van 1 maand zal strikt worden gehanteerd door HDN. Deze maand wordt gerekend
vanaf het moment na “Akkoord” op de review van de schema’s. Het is dus van belang dat de partijen hun schemawijzigingen
tijdig aanleveren ! De review door HDN zal binnen 5 werkdagen na ontvangst worden uitgevoerd.

Figuur 27
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Figuur 28

Figuur 29
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Figuur 30

Nadat het schema is aangeboden aan HDN is het altijd mogelijk om het aangeboden schema terug te trekken en vervolgens
wijzigingen door te voeren. Tevens is het mogelijk om als nog een aanvullende opmerking te plaatsen (Figuur 31).
In het Review scherm is het statusverloop van het HDN schema te zien. Tevens zijn de toegevoegde opmerkingen zichtbaar

Figuur 31

4.3.6

Versie overzicht

Vanuit het berichten scherm kan gekozen worden voor Versie (Figuur 28). Als voor deze optie gekozen wordt, wordt het
versiebeheer van het maatschappijspecifieke schema, maar ook generieke schema weergegeven. In dit overzicht (Figuur 32)
worden de statussen van de berichten weergegeven, of zij actief zijn en kan vervolgens ook gekozen worden om:
• nieuw maatschappijspecifiek schema aan te maken – zie verder hoofdstuk 4.3.3
• een schema te verwijderen
• een berichtdefinitie te openen
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Figuur 32

4.3.7

Condities inzien

Vanuit het berichtenscherm is het mogelijk om alle aanwezige condities binnen een HDN schema in te zien (Figuur 33). Om dit
overzicht te bekijken dient de gebruiker te kiezen voor de button ‘Condities inzien’.

Figuur 33
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Na deze hebben aangeklikt opent zicht het conditiescherm met alle aanwezige condities van het desbetreffende HDN
bericht. In dit overzicht is ook zichtbaar of het een generieke of maatschappijspecifieke condities betreft. Vanuit dit scherm is
het tevens mogelijk om export (in PDF) te maken van alle condities (Figuur 34).

Figuur 34

4.3.8

Documentatie downloaden

Het downloaden van de documentatie van een HDN schema is te benaderen vanuit het berichtenscherm. In de rechterkolom
kan een keuze gemaakt worden uit de verschillende documenten die gegenereerd dienen te worden (Figuur
35).

Figuur 35
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Nadat de gebruiker een keuze heeft gemaakt voor het document en de button heeft aangeklikt, zal het document
gedownload worden. Gebruiker kan kiezen voor (Figuur 36):

Figuur 36

Downloaden alle documentatie
Het is ook mogelijk om de documentatie te downloaden vanuit het hoofdscherm (Figuur 37). Selecteer in het hoofdscherm het
gewenste bericht en druk op de button ‘Documentatie downloaden’. De keuze voor een bericht, maatschappij of documentsoort
kan ook nog gemaakt worden in een later stadium.

Figuur 37

Vervolgens opent zicht een pop-up, waarin aangegeven kan worden welke documentatie gewenst is om te downloaden.
Gebruiker dient hier de volgende velden te vullen (Figuur 38).

30
Handleiding HDN Beheertool v3.0

Figuur 38

Via dit scherm is het mogelijk om de verschillende documentatie (PDF, XSD en Controle XML) in 1 keer te downloaden in een
ZIP-file. Indien 1 of meer documenten niet gevonden zijn, wordt hiervan een melding gedaan.
4.3.9

Bericht vergelijken

Het is mogelijk om documentatie uit te draaien over de verschillen tussen het huidige bericht waarin gewerkt wordt en (1) het
laatste gepubliceerde en/of concept generiek bericht en (2) het laatste gepubliceerde en/of concept maatschappijspecifieke
bericht (Figuur 39, 40 & 41).

Figuur 39

31
Handleiding HDN Beheertool v3.0

Figuur 40

Figuur 41

4.3.10

Bericht upgraden

Het maatschappijspecifiek bericht kan worden ge-upgrade via de button ‘Bericht upgraden’ aan de rechterkant van het
scherm. Het upgraden van het schema houdt in dat er een kopie wordt gemaakt van de huidige maatschappijspecifieke
versie en deze wordt geüpgraded naar de meest recente generieke versie van dat schema. Hierin kunt u wijzigingen
aanbrengen. In de HDN Beheertool ziet de gebruiker dan beide versies (naast elkaar) waarna, aanpassingen mogelijk zijn
(Figuur 42).
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Figuur 42

In dit scherm kan de gebruiker zelf wijzigingen aanbrengen aan de huidige maatschappijversie of kan de gebruiker ervoor
kiezen om automatisch alle benodigde wijzigingen aan te brengen (accorderen), daarvoor dienen wel alle waarschuwingen
“niveau 3” te zijn opgelost. In onderstaande tabel zijn de verschillende meldingen benoemt.
Melding in scherm
Betekenis
Deze melding niveau 0 geeft aan dat er een wijziging is in deze entiteit

Deze melding niveau 1 geeft aan dat een wijziging in het bericht geen impact heeft op het
maatschappij-specifieke bericht, of inrichting. Een voorbeeld hiervan is dat op generiek niveau een
veld gewijzigd wordt en dat hier nu condities op mogen worden gelegd door een maatschappij.
Deze melding niveau 2 geeft aan dat het nieuwe maatschappij-specifieke schema aangetast is door
de laatste generieke wijziging. De gebruiker kan hiervoor kiezen om zelf handmatig aanpassingen te
doen om belangrijke instellingen (condities of restricties) te behouden. Een voorbeeld hiervan is dat
een element is verwijderd op generiek niveau terwijl dit eerst in het maatschappij-specifieke
schema op verplicht stond.
Deze melding op niveau 3 geeft aan dat het nieuwe concept bericht corrupt is geraakt. De gebruiker
zal nu eerst handmatig deze meldingen moeten aanpassen, voordat over gegaan kan worden tot
het upgraden van het bericht. Voorbeeld is dat het maatschappij-specifieke bericht een
conditionele verplicht had gelegd richting een veld dat in het nieuwe schema niet meer bestaat.
Hiermee is deze conditie en het bericht in geheel niet meer valide.

Waarschuwingen oplossen/verwijderen
Als er waarschuwingen geconstateerd worden tijdens de upgrade (Figuur 42), dan dienen deze eerst te worden
opgelost/verwijderd, voordat het schema geaccordeerd kan worden. Door de entiteiten te openen kan je de waarschuwingen
opzoeken (Figuur 43).
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Figuur 43

In dit geval betreft het “Conditie 1 is corrupt geraakt” (deze melding komt naar voren als je met je muis op het rode icoontje gaat
staan). Als wij deze conditie nu verwijderen, dan zal de waarschuwing verdwijnen.
•
•

Selecteer wijzigen (Figuur 44 (1))
Dubbelklik op het veld met de waarschuwing (Figuur 44 (2))

Figuur 44

In de volgende schermen kan je nu de condities verwijderen en wijzigingen opslaan (sluiten, opslaan, opslaan) (Figuur 45)
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Figuur 45

Als alle waarschuwingen opgelost/verwijderd zijn, dan kan je het schema accorderen (Figuur 46). Nu worden automatisch alle
benodigde wijzigingen aan gebracht en wordt het bericht (in concept) aangemaakt.

Figuur 46

5.
Beheer maatschappijgegevens t.b.v. notificaties
Vanuit de HDN Beheertool worden geregeld notificatie verzonden om te melden dat er wijzigingen op HDN schema’s hebben
plaats gevonden.
Alle maatschappijgegevens welke bij HDN bekend zijn met alle bestaande contactpersonen. Deze contactpersonen ontvangen
o.b.v. hun gegevens dan ook vanuit de HDN Beheertool de notificaties voor uw organisatie. Indien contactgegevens of
instellingen hierin gewijzigd dienen te worden, kan hiervoor contact opgenomen worden met HDN.
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Contactgegevens
Heeft u verdere vragen heeft over de HDN beheertool, neemt u dan contact op met HDN.
E-mail: info@hdn.nl
Telefoon: 030-7671017
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Bijlage 1: Icons

Nr.
1

Icoon

Betekenis
Maximaal bericht

2

Data catalogus

3

Wijzigingsverzoek

4

Instellingen

5

Entiteit

6

Veld

7

Waardenlijst

8

Zoeken

9

Ja

10

Nee
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11

Informatie

12

Verwijderen

13

Wijzigen

14

Maatschappijspecifiek bericht

15

Concept

16

Definitief / Gepubliceerd

17

Verwijderd

18

Referentie entiteit

19

Maatschappijspecifieke waardenlijst

20

Datumselectie

21

Interne validatie
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22

Validatie HDN verzocht

23

Afgewezen door HDN

24

Goedgekeurd door HDN

25

Toevoegen

26

Uitklappen

27

Inklappen

28

HDN condities

29

Maatschappij condities

30

Verplicht veld

31

Verplicht veld door maatschappij

32

Omhoog verplaatsen

33

Naar beneden verplaatsen
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34

In review

35

Sluiten

36

Tip

37

Maatschappij

38

Rapportages

39

Notificaties

40

Bericht upgraden melding niveau 1

41

Bericht upgraden melding niveau 2

42

Bericht upgraden melding niveau 3

43

Geen maatschappij condities toegestaan

44

Entiteit mag niet verwijderd worden
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