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Het Hypotheken Data Netwerk
Het Hypotheken Data Netwerk, afgekort HDN, is opgezet met als doelstelling de
gegevensuitwisseling tussen alle partijen in het hypothekenproces te optimaliseren. HDN
functioneert als een elektronische snelweg tussen u en de hypotheekverstrekker. Het is een
rechtstreekse snelweg voor het aanvragen van hypotheken, het ontvangen van
hypotheekoffertes en nog vele andere zaken die tot het geheel van hypotheken behoren. Het
netwerk wordt in opdracht van HDN Beheer onderhouden door Communications Security Net
B.V., handelend onder de naam CS Net.
Het Hypotheken Data Netwerk

Om gebruik te maken van dit netwerk is een softwarepakket ontwikkeld door CS Net voor de
intermediair zijde, HDN Basic genaamd. HDN Basic is de communicatiemodule die in combinatie
met hypotheeksoftware wordt gebruikt om elektronisch hypotheekaanvragen te verzenden en
offertes te ontvangen.
CS Net verstrekt echter zelf geen hypotheeksoftware. Deze software wordt in de meeste gevallen
verstrekt door de maatschappij zelf. U kunt bij de betreffende maatschappij informeren of zij
aangesloten zijn bij het Hypotheken Data Netwerk en / of welke hypotheeksoftware voor hen
geschikt is. Voor een kleine greep uit de ondersteunde hypotheek software kunt u terecht op onze
FAQ (http://www.hdn.nl/service-contact/faq-systeemhuizen)
HDN Online
Via de internetsite HDN Online (www.hdn.nl ) vindt u allerlei informatie over het Hypotheken Data
Netwerk en de aangesloten partijen. Om u aan te melden op deze site dient u eerst een certificaat
aan te vragen en deze te importeren in uw browser. Hoe u een certificaat kunt aanvragen staat
beschreven in paragraaf Error! Reference source not found. Error! Reference source not found..
Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over de installatie van uw HDN software, neemt u dan contact op
met de HDN Helpdesk, tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 0182 -750 585 of per
email via helpdesk@hdn.nl.
Wij wensen u veel gemak toe met het gebruik van HDN!
HDN Helpdesk
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Systeemeisen en aandachtspunten
Minimum systeemeisen Windows:







2.1.1

Vista of hoger / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2
Windows Installer 3.0 of hoger
300 MB vrije schijfruimte (1 GB aanbevolen)
processor 1GHz (3 GHz aanbevolen)
512 MB vrij RAM geheugen (1024 MB aanbevolen)
Internetaansluiting

Aandachtspunten:

Voordat u de installatie start dient u ervoor te zorgen dat voor de HDN communicatie TCP
poorten 443, 1150, 8080 t/m 8090 voor uitgaand verkeer geopend zijn En dat voor de door u
gekozen poort voor inkomend verkeer is geopend. Wilt u op basis van een host naam de firewall
openen dan vind u deze terug in paragraaf 18.2 Welke poorten moet ik openzetten in mijn
firewall?
Uw Internetverbinding moet actief zijn en correct functioneren



Sinds versie 2.0.0.0 zijn de standaard installatie mappen van de HDN Basic aangepast. De
bestandslocaties zijn hieronder per besturingssysteem weergegeven.

Standaard installatie locaties Windows
2.2.1





2.2.2





2.2.3





Standaard installatie mappen HDN 32 Bit op 32 Bit Windows
CSE Software:
CSE Data:
Basic Software:
Basic Data:

C:\Program Files\CS Engineering\
C:\ProgramData\CS Engineering\
C:\Program Files\HDN\
C:\ProgramData\HDN\

Standaard installatie mappen HDN 32 Bit op 64 Bit Windows
CSE Software:
CSE Data:
Basic Software:
Basic Data:

C:\Program Files (x86)\CS Engineering\
C:\ProgramData\CS Engineering\
C:\Program Files (x86)\HDN\
C:\ProgramData\HDN\

Standaard installatie mappen HDN 64 Bit op 64 Bit Windows
CSE Software:
CSE Data:
Basic Software:
Basic Data:
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Mappenstructuur
Hieronder ziet u een overzicht van belangrijke mappen die gebruikt worden of zijn
aangemaakt door de HDN installatie.

Map
[Software dir]/bin
[Data dir]/etc
[Data
dir]/diensten
[Data dir]/error
[Data dir]/indir

[Data dir]/locks

[Data dir]/log

[Data dir]/outdir
[Data
dir]/schemas
[Data dir]/soutdir
[Data dir]/system
[Data dir]/tmp

Beschrijving
Bevat de uitvoerbare bestanden die gebruikt worden door de HDN
software
Bevat configuratie bestanden die door de HDN software worden
gebruikt
Bevat de controle xml bestanden voor het controleren van dienst
berichten
Hier worden bestanden in geplaatst die door een fout niet
verzonden zijn
Hierin worden door HDN ontvangen bestanden geplaatst. U kunt
hierbij denken aan een status bericht van een maatschappij of een
offerte
In deze map worden lock bestanden geplaatst. Deze bestanden
voorkomen een dubbel verwerken van bestanden, alsmede
gelijktijdig benaderen door HDN- en mid-office software.
Deze map bevat de logbestanden die worden aangemaakt door de
HDN software. De syntax van de log is als volgt:
{jaar}{maand}{dag}00.log. De accolades alsmede de waarde
ertussen zijn vervangen door hun respectievelijke waarde.
Hierin worden bestanden geplaatst die klaar zijn gezet om
verzonden te worden.
versturen bericht te controleren aan de eisen van de ontvanger.
Hierin worden bestanden geplaatst die klaar zijn gezet om
synchroon verzonden te worden.
Hierin worden bestanden geplaatst door de HDN software. Hierin
staan bijvoorbeeld berichten die gearchiveerd worden.
Deze map wordt gebruikt om tijdelijk bestanden in te kunnen
schrijven t.b.v. de HDN software.

Tabel 1 Mappenstructuur
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Installatie HDN Basic
HDN Basic downloaden en installeren



Download de nieuwste HDN Basic vanaf http://www.hdn.nl/service/software/basicsoftware

Let op!: Om de software te downloaden heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Deze
gebruikersnaam en wachtwoord kunt u opvragen bij HDN Beheer.

Installatie



Open het bestand HDNBasic.exe om de installatie van de HDN Server te starten .

De installatie wordt vervolgens geladen. Bij het laden wordt gecontroleerd of de juiste versie van
Microsoft .NET Framework is geïnstalleerd (minimaal versie 2.0). Is dit niet het geval, dan wordt
het installatiescherm hiervoor getoond Maakt u gebruik van Microsoft Windows Server 2008 en
hoger dan dient u Dotnet 2.0 te installeren via de Server Manager interface. Is de juiste versie van
Dotnet al geïnstalleerd vervolgt u de handleiding dan bij paragraaf 3.2.1 Voortgang installatie.

Figuur 1 Installatie Dotnet



Klik op Accept.
Vervolgens worden de vereiste componenten geïnstalleerd. Voor de installatie van .NET
Framework dient uw Internetverbinding actief te zijn. De bestanden voor installatie worden
namelijk gedownload:

Figuur 2 Voortgang downloaden Dotnet

Pagina 8 van 70

HDN Basic Installatie handleiding

10-11-17

Figuur 3 Voortgang installeren Dotnet

De installatie kan enkele minuten duren. Nadat deze installatie voltooid is, gaat de Setup verder
met de HDN software installatie.

3.2.1

Voortgang installatie

De HDN software zal u vragen of u de tijdelijke bestanden na de installatie wilt verwijderen of
behouden.

Figuur 4 Installatie HDN keuze verwijderen bestanden

 Maak een keuze Klik op Volgende.
 De HDN Software Setup wordt geladen en het welkomstscherm wordt getoond.

Figuur 5 Installatie HDN welkomstscherm



Klik op Volgende.
Het volgende scherm toont de Licentie Overeenkomst:

Pagina 9 van 70

HDN Basic Installatie handleiding

10-11-17

Figuur 6 Installatie HDN Software Licentie overeenkomst

 Na deze gelezen te hebben en akkoord te gaan, kiest u Ja, ik accepteer de licentie
overeenkomst en klikt u op Volgende

De installatie voor de CSE Gedeelde Componenten Directory wordt getoond.

Figuur 7 Installatie CSE keuze Installatie type

 Kies voor Normaal voor de standaard installatie (aanbevolen). Als u voor Aangepast kiest

heeft u de mogelijkheid de installatiedirectory te wijzigen. Via Aangepast kunt u eventueel
de installatiedirectory wijzigen.
U krijgt het volgende scherm te zien:

Figuur 8 Installatie CSE klaar voor installatie
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Klik op Installeren.
Tijdens de installatie krijgt u het volgende scherm te zien:

Figuur 9 Installatie CSE vereiste componenten



Klik op sluiten.
Vervolgens worden de gedeelde componenten achtereenvolgens geïnstalleerd.
De componenten die worden geïnstalleerd zijn:
 CSE Automatic Software Update
 CSE Desktop Gateway
 CSE Gedeelde Componenten Directory
 CSE Scheduler daemon
Nadat de benodigde CSE componenten zijn geïnstalleerd, ziet u het volgende scherm waarin de
laatste wijzigingen worden vermeld:

Figuur 10 Installatie HDN changelog



Na dit doorgelezen te hebben, klikt u op Volgende
U krijgt vervolgens de keus voor 2 installatietypes, te weten:
Normaal
Installeert de basiscomponenten van de software op de standaard
locaties zie paragraaf 2.2 Standaard installatie locaties
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Aangepast
Via deze optie kunt u de installatiefolder aanpassen



Kies de gewenste installatieoptie.
Indien u voor Aangepast kiest, krijgt u het volgende scherm te zien:

Door op Bladeren te
klikken kunt u de
installatiefolder
wijzigen.

Figuur 11 Installatie HDN geavanceerde instellingen



Na de gewenste instellingen te hebben gekozen, klikt u op Volgende >

De Setup geeft nu aan dat de software geïnstalleerd kan worden:

Figuur 12 Installatie HDN installeren



Indien u de juiste installatieopties heeft gekozen, klikt u op Installeren.
Vervolgens wordt de software geïnstalleerd. Nadat de bestanden zijn gekopieerd, kan het
certificaat worden aangevraagd, worden geïmporteerd of er kan later een keuze worden gemaakt.
Aan het einde van de installatie krijgt u onderstaand scherm te zien.
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Figuur 13 Installatie HDN keuze certificaat

Nieuw certificaat aanvragen
Kies deze optie indien u al een aansluiting bij HDN
heeft en vervolg de handleiding bij paragraaf 4.1.3
Aanvragen nieuw certificaat

Bestaand certificaat gebruiken

Kies voor deze optie indien u reeds een HDN
certificaat heeft opgeslagen. Let op! Dit mogen enkel
*.cer certificaten zijn. Oudere HDN Lite certificaten
(*.p12) kunnen hiervoor niet gebruikt worden. Vervolg
de handleiding in dit geval bij paragraaf 4.1.2
Importeren certificaat

Overslaan

Kies voor deze optie wanneer u later een certificaat
wilt aanvragen of importeren

Let op! Om het certificaat te kunnen aanvragen, dient de TCP poort 443 en 1150
voor uitgaand verkeer. Wanneer de onderstaande meldingen verschijnen, controleer u of er een
HDN proxy is ingeschakeld of een Telnet sessie mogelijk is naar certs.hdn.nl 443 en certs.hdn.nl
1150 en cs.hdn.nl 443 en cs.hdn.nl 1150.
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Het programma WebCert
Om een HDN certificaat aan te vragen of te vernieuwen hebt u het programma WebCert nodig.
Dit programma kan in Windows worden gevonden in het startmenu. Daarnaast kan WebCert
worden gevonden in de HDN bin map. In hoofdstuk 5 Documenten toesturen en Activeren
certificaat wordt beschreven aan welke eisen uw HDN certificaat aanvraag moet voldoen.
Wanneer WebCert is geopend, ziet u het volgende scherm:

Figuur 14 WebCert

U heeft verschillende menukeuzes, te weten:

Bestand
Exporteren certificaat
Importeren certificaat

Paragraaf 4.1.1
Paragraaf 4.1.2

Certificaat
Aanvragen nieuw certificaat
Vernieuwen bestaand certificaat
Aanvragen Test certificaat
Vernieuwen Test certificaat
Certificaat intrekken

Paragraaf 4.1.3
Paragraaf 4.1.4
Paragraaf 4.1.5
Paragraaf 4.1.7
Paragraaf 4.1.8

Browsercertificaat

Paragraaf 4.1.1

Help
Info

Toont de versie van het programma WebCert.

Index

Via Index wordt een HTML-pagina geopend met links naar
verschillende software leveranciers. In deze links wordt
beschreven hoe u de instellingen in uw
hypotheekprogramma
kunt wijzigen.
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4.1.1

Exporteren certificaat

Wanneer u reeds een certificaat heeft aangevraagd en deze is geactiveerd, dan kunt u het
certificaat exporteren zodat u een back-up van het certificaat achter de hand heeft. U kunt dan
eventueel bij herinstallatie en / of servercrash uw certificaat weer importeren mits deze op een
andere locatie was opgeslagen. Wees zuinig op dit bestand, want u heeft voor een
productiecertificaat geld betaald. Om uw certificaat te exporteren, volgt u de onderstaande
stappen:

 Klik op Bestand en kies vervolgens Exporteer certificaat.

Figuur 15 WebCert bestand structuur

U krijgt het volgende scherm te zien:

Figuur 16 WebCert invoeren wachtwoord exporteren

 Kies een wachtwoord en geef deze tweemaal op. Het wachtwoord moet minimaal 4 tekens
zijn (numeriek of alfabetisch). Klik vervolgens op OK.

Vervolgens krijgt u het scherm te zien waar u de locatie kunt kiezen om het bestand op te slaan:
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Figuur 17 WebCert opslaan certificaat export

Opmerking: U heeft bij Opslaan als type de keuze om het certificaat zowel in *.cer formaat als
*.p12 formaat te exporteren. Het *.cer formaat is het type certificaat wat geschikt is voor HDN
Basic. Het *.p12 formaat is geschikt om het certificaat in uw browser (zoals Internet Explorer) te
kunnen importeren.



Kies de gewenste directory en typ een bestandsnaam. Klik vervolgens op Opslaan.

Het certificaat is nu opgeslagen. Links onderin het WebCert scherm ziet u de volgende melding
Certificaat export geslaagd:

Figuur 18 WebCert export geslaagd

Wanneer u de software moet her installeren kunt u later het certificaat terughalen vanuit de
gekozen directory.

4.1.2

Importeren certificaat

Let op! Certificaten die geïmporteerd kunnen worden zijn enkel certificaten die aangevraagd zijn
met de HDN software en hebben de extensie *.cer. De oudere *.p12 certificaten zullen dus niet
werken.
Indien er nog geen certificaat is geïmporteerd - wanneer u een ander certificaat wilt gebruiken of
de software is opnieuw geïnstalleerd - kunt u kiezen voor de optie Importeer certificaat Om uw
certificaat te importeren, volgt u de onderstaande stappen:

 Klik op Bestand en kies vervolgens Importeren certificaat.
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Figuur 19 WebCert bestand structuur

U krijgt het volgende scherm te zien:

Figuur 20 WebCert importeer certificaat selectie

 Kies het opgeslagen certificaat en kies voor Openen. U krijgt het volgende scherm te zien:

Figuur 21 WebCert importeren wachtwoord

 Typ uw wachtwoord dat u zelf hebt opgegeven bij de oorspronkelijke export van het

certificaat en klik op OK.
Het certificaat is nu opgeslagen. Links onderin het WebCert scherm ziet u de volgende melding:

Figuur 22 WebCert certificaat verloop datum

Het importeren is nu voltooid.
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4.1.3

Aanvragen nieuw certificaat

Wanneer u nog geen certificaat heeft en niet eerder een certificaat heeft geëxporteerd, kunt u een
nieuw certificaat aanvragen. Volgt u hiervoor de onderstaande stappen:
Klik op Certificaten en kies vervolgens Aanvragen nieuw certificaat.

Figuur 23 WebCert Certificaat structuur

U krijgt het volgende scherm te zien:

Figuur 24 WebCert nieuw certificaat aanvragen



Bedrijfsnaam: In dit veld geeft u de bedrijfsnaam zoals deze op uw KvK
uittreksel vermeld staat




KvK nummer: Dit is het nummer van uw KvK inschrijving



Postcode: Hier kunt u de postcode opgeven zoals op uw KvK uittreksel
vermeld staat.



Woonplaats: Hier kunt u de woonplaats opgeven zoals op uw KvK uittreksel
vermeld staat.



Provincie: Hier kunt u de provincie opgeven zoals op uw KvK uittreksel
vermeld staat.




Land: Hier kunt u het land opgeven zoals op uw KvK uittreksel vermeld staat.

Postadres: Hier kunt u het postadres opgeven zoals op uw KvK uittreksel
vermeld staat.

AFM Nummer: Hier kunt u het AFM nummer invullen voor uw organisatie
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Naam: Vult u hier de naam in van een tekenbevoegde persoon die op het
KvK uittreksel vermeld staat



Telefoon: Hier kunt u het telefoonnummer opgegeven waarop u eventueel
bereikbaar bent.



E-mail: Hier kunt het e-mail adres opgeven dat wordt gebruikt voor
correspondentie van HDN naar u.




Fax: Indien gewenst kunt u hier uw faxnummer opgeven



KvK gegevens: Hiermee kunt u aangeven of u zelf de KvK uittreksels wilt
opsturen aan de HDN helpdesk of dat zij tegen een vergoeding de
documenten opvragen.

Actiecode: Dit is een optioneel veld waar een actiecode is opgegeven. De
actiecodes kunt u veelal opvragen bij uw account manager van een
geldverstrekker of inkoop combinatie.

 Vul alle gegevens naar waarheid in en klik vervolgens op Certificaat Aanvragen
U krijgt het volgende scherm te zien:

Figuur 25 WebCert overzicht blad popup

Voor eisen waaraan de documenten moeten voldoen zie hoofdstuk 5 Documenten toesturen en
Activeren certificaat.
In dit scherm wordt de procedure aangegeven voor het accepteren van uw aanvraag. Lees deze
zorgvuldig door en klik daarna op Printen en Afsluiten. Er wordt nu een voorblad uitgeprint welke
u met de certificaat aanvraag kunt meesturen. Vervolg de handleiding bij hoofdstuk 5
Documenten toesturen en Activeren certificaat voor de verdere procedure.

4.1.4

Vernieuwen bestaand certificaat

Uw certificaat is maximaal één jaar geldig u ontvangt op diverse momenten een e-mail met de
herinnering dat het certificaat gaat verlopen. U ontvangt ook op verschillende tijden een XX
bericht over de geldigheid van het certificaat. Wanneer uw certificaat gaat verlopen, kunt u het
certificaat zelf vernieuwen door middel van de optie Vernieuwen bestaand certificaat. Volgt u
hiervoor de onderstaande stappen:
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Figuur 26 WebCert Certificaat structuur

Klik op Certificaat en kies vervolgens Vernieuwen bestaand certificaat.
U krijgt het volgende scherm te zien:

Figuur 27 WebCert certificaat vernieuwen



Pas, indien nodig, de gegevens in dit venster aan. Nadat u het scherm volledig en naar
waarheid heeft krijgt de volgende mededeling te zien:
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Figuur 28 WebCert overzicht blad popup

Voor eisen waaraan de documenten moeten voldoen zie hoofdstuk 5 Documenten toesturen en
Activeren certificaat
In dit scherm wordt de procedure aangegeven voor het accepteren van uw aanvraag. Lees deze
zorgvuldig door en klik daarna op Printen en Afsluiten. Er wordt nu een voorblad uitgeprint welke
u met de certificaat aanvraag kunt meesturen. Vervolg de handleiding bij hoofdstuk 5
Documenten toesturen en Activeren certificaat voor de verdere procedure.
Indien u het vorige certificaat ooit heeft geëxporteerd, zal deze niet meer functioneren. Het is in
dit geval dan ook aan te raden het eerder opgeslagen certificaat te vervangen door het
vernieuwde certificaat. HDN Basic kan nu weer communiceren met het vernieuwde certificaat.

4.1.5

Aanvragen Test certificaat

Voor het HDN netwerk is een testomgeving opgezet waarin testsystemen apart van het werkelijke
productienetwerk berichten met elkaar kunnen uitwisselen. Om in deze testomgeving te kunnen
werken, moet een Test certificaat aangevraagd worden.

Figuur 29 WebCert Certificaat structuur

 Klik op Certificaten en kies vervolgens Aanvragen Test certificaat.
U krijgt het volgende scherm te zien:
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Figuur 30 WebCert nieuw test certificaat aanvragen

 Vul alle gegevens in en klik vervolgens op Certificaat Aanvragen.
U krijgt nu de volgende melding te zien:

Figuur 31 WebCert certificaat exporteren na aanvraag/vernieuwing

 Kies zoals gewenst, voor Ja of Nee.
4.1.6

Exporteren certificaat

Indien u voor Ja gekozen heeft, wordt er om de locatie gevraagd waar het bestand opgeslagen
dient te worden en zal een wachtwoord van minimaal 4 tekens ingegeven moeten worden voor
het beveiligen van het bestand. Zie voor een uitgebreide beschrijving paragraaf 4.1.1 Exporteren
certificaat

4.1.7

Vernieuwen Test certificaat

Uw certificaat is maximaal één jaar geldig u ontvangt op diverse momenten een e-mail met de
herinnering dat het certificaat gaat verlopen. Wanneer uw certificaat gaat verlopen, kunt u het

Pagina 22 van 70

HDN Basic Installatie handleiding

10-11-17

certificaat zelf vernieuwen door middel van de optie Vernieuwen Test certificaat . Volgt u
hiervoor de onderstaande stappen:

Figuur 32 WebCert Certificaat structuur

 Klik op Certificaten en kies vervolgens Vernieuwen Test certificaat.
U krijgt het volgende scherm te zien:

Figuur 33 WebCert Certificaat vernieuwen



Pas, indien nodig, de gegevens in dit venster aan. Nadat u het scherm volledig en naar
waarheid heeft ingevuld, klikt u op Certificaat Aanvragen. U krijgt de volgende melding te
zien:
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Figuur 34 WebCert certificaat exporteren na aanvraag/vernieuwing

 Kies zoals gewenst, voor Ja of Nee.
Indien u voor Ja gekozen heeft, wordt er om de locatie gevraagd waar het bestand opgeslagen
dient te worden en zal een wachtwoord van minimaal 4 tekens ingegeven moeten worden voor
het beveiligen van het bestand. Zie voor een uitgebreide beschrijving paragraaf 4.1.1 Exporteren
certificaat
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4.1.8

Certificaat intrekken

Indien uw certificaat niet meer gebruikt hoeft te worden om welke reden dan ook, kunt u het
certificaat intrekken. Let u erop dat deze actie niet omkeerbaar is en dat er geen
creditering van de resterende termijn zal plaatsvinden! Volgt u de onderstaande stappen
voor een beschrijving van het intrekken van het certificaat:

Figuur 35 WebCert Certificaat structuur

 Klik op Certificaten en kies vervolgens Certificaat intrekken.

Figuur 36 WebCert certificaat intrekken

 U krijgt een waarschuwingsmelding om u te laten bevestigen dat u zeker weet dat u het
certificaat wil intrekken. Kies voor Ja.

Het certificaat is nu ingetrokken. Links onderin het WebCert scherm ziet u een melding hiervan:

Figuur 37 WebCert bevestiging intrekken certificaat

Het certificaat kan nu niet meer gebruikt worden voor het HDN netwerk.

Pagina 25 van 70

HDN Basic Installatie handleiding

10-11-17

Documenten toesturen en Activeren certificaat
De installatie is nu voltooid en u kunt gebruik gaan maken van HDN Basic nadat uw certificaat
geactiveerd is. U dient een KvK uittreksel een fotokopie van het legitimatiebewijs op te sturen per
post, fax of mail naar:
Adres: Brugweg 56
Postcode: 2741 KZ
Plaats: Waddinxveen
Fax: 0182 750 589
Mail: helpdesk@hdn.nl (als PDF gescand)
U hoeft alleen een KvK uittreksel op te sturen indien u een productie certificaat aanvraagt. Zie
voor meer informatie de FAQ HDN certificaten op de website http://www.hdn.nl/servicecontact/FAQ-hdn

Waar moet uw KvK uittreksel aan voldoen?






5.1.1



Uw uittreksel moet digitaal gewaarmerkt zijn of ondertekend door de kamer van
koophandel
Uw uittreksel mag niet ouder zijn dan 6 maanden
Indien het KvK uittreksel naar een ander uittreksel verwijst, moet deze ook meegestuurd
worden totdat er een natuurlijk persoon vermeldt word. Ook deze uittreksels mogen niet
ouder zijn 6 maanden.
Het adres in uw aanvraag moet overeen komen met uw KvK uittreksel.
De aanvrager op de digitale aanvraag dient als tekenbevoegd persoon te zijn vermeldt op
het KvK uittreksel of er dient een machtigingsformulier te zijn ingevuld welke is getekend
door een tekenbevoegd persoon die is aangegeven op het KvK uittreksel. Voor meer
informatie zie Gratis uittreksel.

Geldige kopie legitimatiebewijzen:
Er moet een geldig identiteitsbewijs zijn ontvangen van de aanvrager. Dit mag een kopie
van uw geldige Nederlandse identiteitskaart, een geldig Nederlands paspoort, een geldig
Nederlands rijbewijs of een geldig bromfietsrijbewijs (categorie AM) zijn.
Het kopie ID moet van zodanige kwaliteit zijn dat de gegevens duidelijk leesbaar en
verifieerbaar zijn

Let op! De naam op het legitimatiebewijs moet overeenkomen met de naam op het KvK uittreksel
De HDN Helpdesk controleert vervolgens of de gegevens op de KvK en legitimatiebewijs
overeenkomen met uw aanvraag.

5.1.2

Afkeuring

Zijn de gegevens niet juist of is het KvK uittreksel en /of legitimatiebewijs niet geldig, dan
ontvangt u een email op het door u opgegeven emailadres betreffende de afwijzing van uw
certificaataanvraag. U zult dan, afhankelijk welke gegevens niet kloppen opnieuw een
certificaataanvraag moeten doen.

5.1.3

Goedkeuring

Zijn de gegevens correct, dan wordt uw aanvraag geaccepteerd en ontvangt u binnen 3
werkdagen een email op het door u opgegeven emailadres met daarin een activatiecode. Volgt u
de verdere stappen voor een uitleg van het activeren van het certificaat.
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Activeren Certificaat
Open het programma WebCert en ga naar het menu Certificaten / Certificaat Activeren.

Figuur 38 WebCert Certificaat structuur

U krijgt het volgende scherm te zien:

Figuur 39 WebCert activatiecode invoeren

 Kopieer of typ de activatiecode over die u per email heeft ontvangen van de HDN helpdesk:
Let op! Achter of voor de activatiecode mogen zich geen spaties bevinden. De code wordt in dit
geval niet geaccepteerd.

Figuur 40 WebCert ingevoerde activatiecode

 Klik op OK.
Wanneer de activatiecode onjuist is, ziet u de volgende melding en u kunt de activeringscode
nogmaals invoeren:
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Figuur 41 WebCert onjuiste activatiecode

Een veel voorkomend probleem is het per ongeluk mee kopiëren van een spatie aan het begin of
einde van de activeringscode. Dit is te controleren door de activatiecode te plakken in kladblok of
wordpad en te kijken of er een spatie voor of achter aanwezig is.

 Klik op OK en voer opnieuw de juiste activatiecode in.
 Is uw activatiecode correct, dan ziet u de volgende melding:

Figuur 42 WebCert doorgaan naar betaalsite

 Door op OK te klikken zal de website worden getoond waar de betaling kan plaatsvinden.
 Het bedrag zoals hieronder vermeld is met de optie dat de HDN Helpdesk uw KVK opvraagt.
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Figuur 43 Voorbeeld betaalwebsite

Alle gegevens bij certificaatgegevens zijn reeds ingevuld voor u, u hoeft hier alleen uw
rekeningnummer op te geven. Het kan voorkomen dat een eenmalige machtiging door uw bank
wordt geblokkeerd. Wij adviseren u in dat geval contact op te nemen met uw bank
Om door te kunnen gaan met de certificaat afhandeling dient u het vakje ik heb de voorwaarden
gelezen en ga hiermee akkoord aan te vinken. U kunt nu kiezen voor doorgaan. Nadat u heeft
gekozen voor doorgaan wordt er een automatische incasso uitgevoerd en zal er automatisch een
factuur naar uw emailadres worden gestuurd. Voor de actuele kosten kunt u kijken op
http://www.hdn.nl.
Indien de betaling succesvol is voltooid zal het onderstaande scherm worden weergegeven:
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Figuur 44 Betaling goedgekeurd

Indien u op deze pagina een foutboodschap ziet, laat dan de pagina staan, druk de pagina af, of
maak een screenshot en neem vervolgens contact op met de HDN Helpdesk ( 0182 750 585 ).

 Na het succesvol voltooien van de betaling kunt u de website sluiten. De betaling is
succesvol wanneer u de melding ziet dat uw betaling is goedgekeurd.

Nadat u de website heeft gesloten ziet u de onderstaande melding.

Figuur 45 WebCert certificaat opslaan

U kunt kiezen of u het certificaat direct wilt exporteren naar een bestand. Mocht u geen export
maken en door omstandigheden verliest u het certificaat, dan dient u een nieuw certificaat aan te
vragen.

 Kies zoals gewenst, voor Ja of Nee.
Indien u voor Ja gekozen heeft, wordt er om de locatie gevraagd waar het bestand opgeslagen
dient te worden en zal een wachtwoord van minimaal 4 tekens ingegeven moeten worden voor
het beveiligen van het bestand. Zie voor een uitgebreide beschrijving paragraaf 4.1.1 Exporteren
certificaat
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HDN Configuratie
De HDN configuratie kan worden gestart vanuit het start menu of vanuit de bin map uit de
installatie dir.
Let op! Indien u de onderstaande melding krijgt, kunt vanuit de bin map het programma
swpclient uitvoeren. Standard wordt deze service elk half uur na het heel aangeroepen.

Figuur 46 HDN Configuratieschema waarschuwing


6.1.1

8083
voor uitgaand verkeer is geopend.

Tabblad Inkomend

Figuur 47 HDN Configuratie tabblad inkomend

Op het tabblad Inkomend kunt u de map opgeven waar u bepaalde type berichten wilt
ontvangen. Standaard is dit de map \HDN\Indir\ u kunt dit eventueel aanpassen naar een
willekeurige map.
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Dit doet u door op het berichtsoort te klikken. Hierna wordt een scherm getoond waar de locatie
van het nieuwe doel kan worden gekozen.

Figuur 48 Keuze doellocatie inkomende berichten

Let op! Uw backoffice applicatie moet dan wel de berichten uit de opgegeven mappen kunnen
inlezen.
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6.1.2

Tabblad Proxy

Indien van toepassing, kunt u hier een HDN proxy server invoeren als de server zich achter een
de HDN proxyserver gebruikt. Indien u een andere proxy server gebruikt bijvoorbeeld Microsoft
ISA server laat u deze optie leeg.

Figuur 49 HDN Configuratie tabblad proxy

Parameter
Gebruik
proxyserver
Hostnaam
Poortnummer
Gebruik HDN
proxyserver
Gebruik proxy
authenticatie
Gebruiker
Wachtwoord

Beschrijving
Hiermee geeft u aan of er een proxyserver gebruikt moet worden.
Hier kunt u de host naam of het IP-adres opgeven waarop de proxyserver
bereikbaar is
Hier kunt u het poortnummer opgeven waarop de proxyserver luistert voor
interne communicatie
Hiermee kunt u aangeven of de proxyserver dat u gebruikt een HDN
proxyserver is of bijvoorbeeld een ISA server of HA proxy.
Hiermee kunt u aangeven of er voor de proxyserver authenticatie is benodigd
Hier geeft u een account naam op dat dient te worden geauthentiseerd aan
de proxy server
Hier geeft u het bijbehorende wachtwoord op voor de proxy server.

Houdt u er bij het inrichten van een proxy met authenticatie rekening mee dat er enkel via basis
authenticatie kan worden gecommuniceerd.
Sinds HDN 5.2 wordt voor communicatie met de HDN certificaat server gebruik gemaakt van SSL.
In hoofdstuk 10
L.
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6.1.3

Tabblad Pakketverdeler

Figuur 50 HDN Configuratie tabblad pakketverdeler

Schakel op het tabblad Pakketverdeler de configuratie aan voor het gebruik van meerdere
adviespakketten Indien u geen gebruik wilt maken van deze functie, laat deze dan uit.
Parameter
Beschrijving
Zoeken
Via deze knop kunt u een doelmap kiezen waar berichten met een bepaalde
PakketNaam worden geplaatst.
Pakketnaam
Hier geeft u de pakketnaam op waar onderscheid in moet worden gemaakt.
Deze pakketnaam is opgenomen in het bericht.
Directory
Dit is de map waar de berichten moeten worden geplaatst.
Wijzigen
Met deze optie kunt u de doelmap wijzigen
Verwijderen
Met deze knop kunt u het pakket verwijderen. Hierdoor komen de berichten
in de indir binnen.
Tabel 2 parameters pakketverdeler
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6.1.4

Tabblad Rapporteren

Figuur 51 HDN Configuratie tabblad Rapporteren




Bij problemen met de HDN software, is er binnen de HDN configuratie een mogelijkheid
gemaakt om logbestanden, schemabestanden en de configuratiebestanden (etc map)
op te sturen in overleg met de HDN helpdesk. U krijgt dan een HDN callnummer mee
voor het verzenden van deze bestanden.

Let op! U dient deze optie enkel te gebruiken na telefonisch of mail contact met de HDN
Helpdesk. U kunt deze bereiken via de volgende contact gegevens:

Telefoonnummer: 0182-750585
Email: helpdesk@hdn.nl
Tijdens de installatie van HDN wordt de HDN Local Webservice service aangemaakt. Deze service
heeft standaard de als opstarttype Automatisch. Via het tabblad Webservice van de HDN
Enterprise Config kan worden ingesteld dat de webservice niet moet starten.
Via de selectbox poortnummer op dit tabblad kan een poortnummer worden gekozen in de range
8080 8089. De optie start Webservice kan worden gebruikt om aan te geven of de webservice
na opstarten daadwerkelijk actief moet blijven.
Wanneer de checkbox Start webservice is uitgeschakeld wordt bij het starten van de service een
melding in de log geschreven: Service programmatically disabled.
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Figuur 52 HDN Configuratie tabblad Webservice

6.1.5

Toepassen van de instellingen

Nadat u alle gegevens correct heeft ingevoerd, kunt u op Toepassen klikken en vervolgens op OK.
U krijgt dan de volgende melding te zien:

Figuur 53 HDN Configuratie overloop server heeft instellingen ontvangen

De gegevens zullen nu weggeschreven worden naar de certificaat- en overloopserver van HDN.
Het opgegeven IP-adres of host naam en poort wordt nu aan uw aansluitnummer gekoppeld. Let
erop dat hiervoor TCP poort 1150 open moet staan op bijvoorbeeld uw firewall of proxyserver.
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HDN Services
CSE Scheduler daemon Windows
Tijdens de installatie van de HDN software worden de volgende services geïnstalleerd die terug te
vinden zijn via:
Start / Instellingen / Configuratiescherm / Systeembeheer / Services

Figuur 54 Services

De service CSE Scheduler Deamon wordt zowel bij de HDN Enterprise als bij de HDN Basic
geïnstalleerd en roept het volgende bestand aan:
<installatiemap>\CS Engineering\Scheduler\schedulerd.exe
De Scheduler service zorgt ervoor dat om de X minuten de communicatie wordt gestart waardoor
berichten verzonden en / of ontvangen worden. De service dient als opstarttype de instelling
Automatisch te hebben en moet gestart zijn voor een goed werkende HDN communicatie.
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Onderdelen van het Start Menu
In HDN versie 3.2 en hoger zijn er enkele onderdelen in het startmenu van Windows toegevoegd.
Hieronder zijn de start menu items weergegeven:







WebCert (reeds in oudere versies aanwezig)
Toon nodenummer (reeds in oudere versies aanwezig)
Nu Verzenden en Ontvangen. (Deze optie is nieuw toegevoegd)
HDN Software (Deze optie is nieuw toegevoegd)
HDN Gegevensbestanden(Deze optie is nieuw toegevoegd
HDN Configuratie (reeds in oudere versies aanwezig)

Figuur 55 Menu start

8.1.1

WebCert

Zie hoofdstuk 4 Het programma WebCert

8.1.2

Toon nodenummer

Zie paragraaf 18.1 Wat is mijn HDN aansluitnummer?

8.1.3

HDN Software

Dit onderdeel in het start menu zorgt ervoor dat u direct in de map uitkomt waar de HDN
software is geïnstalleerd. Standaard vind u hier 2 mappen namelijk: Bin en HTML.

8.1.4

HDN gegevensbestanden

Dit onderdeel in het start menu zorgt ervoor dat u direct in de map uit komt waar de HDN datadir
is aangemaakt. Standaard vind u hier 12 mappen namelijk: Conf, Diensten, Errors, Etc, Indir,
Locks, Log, Outdir,
, Soutdir, system en tmp.

8.1.5

HDN Configuratie

Zie hoofdstuk 6 HDN Configuratie
Opmerking: de locatie is afhankelijk van uw installatie type en besturingssysteem. De standaard
locaties zijn te vinden in paragraaf 2 Systeemeisen en aandachtspunten.
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Het programma ASU
ASU staat voor Automatische Software Update. Dit programma zorgt ervoor dat de HDN Basic
up-to-date blijft. Deze updates zullen worden opgehaald via asu.hdn.nl op poort 8088. Houdt hier
dus ook rekening mee wanneer u een firewall gebruikt.
U kunt de configuratie voor het programma ASU starten via:
Engineering / Software Update Configuration.
Het volgende scherm wordt getoond:

Figuur 56 ASU Configuratie

U kunt hier eventueel de Frequentie instellen van het controleren op updates (maximaal 48 uur).
Tevens heeft u de keuze om de updates automatisch te laten installeren of een melding te geven
wanneer een update geïnstalleerd moet worden.
Na de gewenste instellingen te hebben gekozen, klikt u op OK. Indien u de instellingen
ongewijzigd wilt laten, kiest u voor Annuleren.

Pagina 39 van 70

HDN Basic Installatie handleiding

10-11-17

SSL
Sinds HDN versie 5.2 wordt voor het aanvragen en vernieuwen van certificaten SSL gebruikt. Dit
betekend dat de communicatie tussen de HDN Basic en de HDN certificaatserver versleuteld is.

1.
2.

3.

In Figuur 57 is de communicatie te zien tussen de HDN Basic server en de certificaat server.
Het volledige pad is SSL
In Figuur 69 word gebruik gemaakt van een HDN Proxyserver. Hierbij is de proxyserver SSL
endpoint. In dit geval is de communicatie tussen de HDN Basic en de HDN proxyserver http
verkeer. De HDN Proxyserver zet vervolgens een SSL verbinding op naar de
certificaatserver.
In Figuur 59 is te zien dat er gebruik wordt gemaakt van een ISA server of andere Proxy
server. Hierbij vindt geen controle plaats of de communicatie daadwerkelijk HDN verkeer
is. De Proxyserver is hier enkel een doorgeef luik.

HTTPS

HTTPS

HDN Certificaatserver

HDN Enterprise

Figuur 57 SSL geen proxyserver

HTTPS

HTTPS

HDN Certificaatserver

HTTP

HDN Proxyserver

HDN Enterprise

Figuur 58SSL HDN proxyserver

HTTPS

HDN Certificaatserver

HTTPS

HTTPS

ISA Server

HDN Enterprise

Figuur 59 SSL Isa server
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GetCrl
GetCrl zorgt voor het bijwerken van certificaat informatie. Wanneer een certificaat is verlopen, zal
deze worden verwijderd uit de pub map.

Swpcient
Het programma swpclient zorgt ervoor dat uw HDN schema´s altijd actueel zijn. Deze schema´s zijn
benodigd om te controleren of bijvoorbeeld een offerteaanvraag voldoet aan een aantal basis
eisen. Hiermee wordt voorkomen dat belangrijke informatie in uw aanvraag ontbreekt.

PutFiles
Met ingang van HDN versie 3.1 is het mogelijk om berichten via het hulpprogramma putfiles voor
verzending aan te bieden. Als van dit programma gebruik gemaakt wordt, hoeft geen rekening
met het SBF- en lockbestand gehouden te worden. Afhankelijk van de manier waarop de
adviessoftware of
volgende manieren worden toegepast:


Aanroep naar putfiles. Dit is een commandline utility, waarbij de parameters als
commandline parameters kunnen worden opgegeven.
 Aanroep via gpfiles.dll. Dit is een DLL, die de functies voor zowel putfiles, als getfiles in één
component verenigt.
 Aanroep via gpfiles_ocx.ocx. Dit is een COM object dat de functies voor zowel putfiles, als
getfiles in één component verenigt.
De DLL en OCX is echter alleen beschikbaar op een Windows installatie.
De syntax voor putfiles is±
Syntax: putfiles <bestand> [subnode] of
putfiles <directory> [subnode]

GetFiles
Met ingang van HDN versie 3.1 is het mogelijk om berichten via het hulpprogramma getfiles op te
vragen. Als van dit programma gebruik gemaakt wordt, hoeft geen rekening met het SBF- en
lockbestand gehouden te worden. Afhankelijk van de manier waarop de advies-software of
midoffice software ka
worden toegepast:


Aanroep naar getfiles. Dit is een commandline utility, waarbij de parameters als
commandline parameters kunnen worden opgegeven.
 Aanroep via gpfiles.dll. Dit is een DLL, die de functies voor zowel getfiles, als putfiles in één
component verenigt.
 Aanroep via gpfiles_ocx.ocx. Dit is een COM object dat de functies voor zowel getfiles, als
putfiles in één component verenigt.
De DLL en OCX is echter alleen beschikbaar op een Windows installatie.
De syntax voor getfiles is:
Syntax: getfiles <bestand> <type> [pakketnaam] [subnode] of
getfiles <directory> <type> [pakketnaam] [subnode]
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Getarchive
Via het programma getarchive kunt u berichten die in het HDN berichten archief zijn opgeslagen
opvragen. Dit kan echter alleen wanneer u de verzender of ontvanger van het bericht bent. Het
programma getfiles kan worden uitgevoerd vanuit de bin map
De volgende parameters dienen dan op gegeven te worden:
Getarchive <afzender> <ontvanger> <aanvraagvolgnr> <berichtsoort> [<Directory>]

Inca
Het programma Inca verzorgt de verzending van berichten uit de ReadDir. Dit is meestal de map
active binnen de HDN datadir tenzij dit handmatig is gewijzigd. Daarnaast verzorgt het
programma Inca de archivering van verzonden berichten. Het versturen van berichten via Inca is asynchroon.

Sinca
Het programma Sinca verzorgt de verzending van berichten uit de ReadDir. Dit is meestal de map
soutdir binnen de HDN datadir tenzij dit handmatig is gewijzigd. Het versturen van berichten via
Sinca is synchroon. Dit betekent dat u direct een antwoord krijgt van de ontvanger.

getendpoint
Via het console programma getendpoint kunt u het IP-adres of hostnaam van een
ontvanger opvragen. Het programma kan vanuit de bin map worden gestart en de
syntax is als volgt:

getendpoint [--debug] <aansluitnummer>
De output is vergelijkbaar met het voorbeeld dat hieronder is gegeven
Het endpoint voor 300000 is:
http://overloop.hdn.nl:8080

Getnodenr
Dit is een console programma waarmee kan worden gecontroleerd wat het HDN
aansluitnummer is behorende bij uw HDN certificaat.
Wanneer u vanuit de bin map getnodenr aanroept krijgt u output die vergelijkbaar
kan zijn als hieronder te zien is.
Uw HDN aansluitnummer is: 321735
Uw certificaat is actief
en verloopt op 30-012015
HDN versie 5.2.0.2

issaas
Het programma issaas wordt gebruikt om te controleren of een aansluitnummer
onderdeel is van een saas constructie.
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Wanneer issaas wordt uitgevoerd met als parameter een aansluitnummer, dan
retourneert de applicatie een 1 indien het een saasnode is en 0 als het geen SaaS
node is.
In de console kan dit worden gecontroleerd wat de exit code is door echo $? in te
voeren in de console.

Updatepwcache
Dit Programma is in de scheduler opgenomen en dient elk uur uitgevoerd te
worden. Updatepwcache controleert elke keer als het uitgevoerd wordt (dus elk
uur) of er de afgelopen 24 uur een update opgehaald is van de HDN Poortwachter
cache instellingen. Als de update langer dan 24 uur geleden was wordt de HDN
Poortwachter geraadpleegd en wordt de lokale cache geupdate. (zie verder de
HDN software reference manual HDN Poortwachter voor meer informatie).

VerwerkXX
Dit Programma is in de scheduler opgenomen en wordt automatisch elke 2
minuten gestart. VerwerkXX pakt berichten uit de systemXX folder op en verwerkt
een eventuele actie die gedefinieerd is in het XX bericht. Na afhandeling van actie
wordt het bericht naar de indir verplaatst.

Webservice gateway
De HDN Webservice Gateway is een SOAP server die in HDN software versie 4.0 is
toegevoegd t.b.v. de communicatie tussen de web applicatie van een SaaS
Provider en een HDN Basic omgeving. Voor meer informatie of de implementatie
van deze webservice kunt u kijken in de HDN Software Reference Manual die te
vinden is op http://www.hdn.nl/service-contact/handleidingen.

HDNalert
Wanneer zich een probleem heeft voorgedaan dan wordt er door HDN een alert bericht
gegenereerd. Het gaat hierbij om problemen als: Basic server is niet bereikbaar, of de hdn
overloopserver kan niet worden bereikt. Dit alert bericht wordt verzonden naar de HDN server
zodat kan worden achterhaald of er structureel problemen zijn met HDN.

Archman
Archman verzorgt de verzending van archiefberichten. Wanneer een bericht succesvol is
verzonden, wordt deze gearchiveerd via het programma Archman. Dit bericht kan vervolgens
worden opgehaald via het programma Getarchive.exe.
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Hdnconnecttest
Middels de hdnconnecttest die te vinden is in de bin map, kunt u controleren of een
andere partij bereikbaar is1. Voor het uitvoeren van de hdnconnecttest is een
grafische interface vereist. Opties binnen HDN Connection Tester
Bestand
Afsluiten

Sluit de HDN Connection Tester af

Beeld
Standaard

Zie paragraaf 12.1.1 Standaard

Geavanceerd

Zie paragraaf 12.1.2 Geavanceerd

Opties

Zie paragraaf 12.1.3 Opties

Over HDN connectie tester

Dit toont de versie van de HDN
software

Help

Figuur 60 HDN Connection Tester

12.1.1

Standaard

Wanneer u de hdnconnecttest heeft geopend, dan ziet u bij de eerste keer starten
van het programma het aansluitnummer 300000 staan.
zijn om een verbinding te testen. De testen die standaard uitgevoerd worden zijn:

1



Het bepalen van het IP-adres van de ontvanger en/of de host
naam van de ontvanger Het uitvoeren van een ping naar het
IP-adres van de ontvanger



Het opvragen van de HDN versie van de ontvanger.

Dit kan alleen op een HDN Enterprise worden uitgevoerd en niet op een HDN Basic
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12.1.2

Geavanceerd
-

om testen te wijzigen.

Figuur 61 HDN Connection tester geavanceerd

Hieronder worden de verschillende condities beschreven:



Overloop: Deze optie bepaalt de overloop server voor een ontvanger. Mocht
de ontvanger niet bereikbaar zijn, worden de berichten hier naartoe
gestuurd.



DNS: Deze optie bepaald het IP-adres van de ontvanger en/of de host naam
van de ontvanger




ICMP: Via deze optie wordt een ping uitgevoerd naar de ontvanger



Telnet: Deze optie test of de server op het IP-adres en de poort bereikbaar
is via een telnet sessie



Versie: Via deze optie wordt bij de ontvanger het versienummer van de HDN
software opgevraagd

Response: Deze optie controleert wat de response tijd is van de server die
wordt getest.

12.1.3

Opties

Opties binnen Opties
Algemeen

Hier kunt u aangeven of de resultaten opgeslagen moeten worden.
Zie paragraaf 12.1.7 Opslaan kunt u de waarde van
het veld aanpassen. Deze ingestelde waarde zal
worden gebruikt voor de test.

Icmp

Zie paragraaf 12.1.4 ICMP

Response

Zie paragraaf 12.1.5 Response
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Telnet

Zie paragraaf 12.1.6 Telnet

Wanneer u de aanpassingen op één of meerdere tabbladen wilt opslaan dan klikt u

Figuur 62 HDN Connection tester opties - algemeen

12.1.4

ICMP

Op dit tabblad kunt u aangeven hoe vaak een ping verzoek naar de ontvanger
verstuurd moet worden.

Figuur 63 HDN Connection tester opties - ICMP

kiezen. Deze waarde in dit veld bepaalt hoe vaak er een ping verzoek wordt
verzonden.
De waarde in dit veld bepaalt hoe groot de ping pakketten zijn die verzonden
moeten worden.
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12.1.5

Response

Via een responsetest kunt u bepalen hoe stabiel een ontvangende server is. Is er
een lage response tijd, dan heeft de server een goede performance.

Figuur 64 HDN Connection tester opties - response

U kunt in
waarde op te geven
Timeout
time-out opgeven in seconden. Hierdoor wordt
gewacht voor het aantal seconden voordat een nieuwe response test wordt
uitgevoerd.

12.1.6

Telnet

De HDN Connection Tester zal standaard proberen verbinding te maken op de
poort die is opgegeven voor het aansluitnummer.
Wilt u echter controleren of een ontvanger ook reageert op een andere poort, dan
kunt u dat hier instellen.

Figuur 65 HDN Connection tester opties - telnet

u de waarde van het veld aanpassen. Deze ingestelde waarde zal worden gebruikt
voor de test.
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12.1.7

Opslaan

Wanneer u een test heeft uitgevoerd heeft u de mogelijkheid om de resultaten op
een scherm waar u de locatie kunt kiezen om het bestand op te slaan.

Figuur 66 HDN Connection tester resultaten opslaan

Wanneer u een locatie heeft gekozen en een bestandsnaam hebt opgegeven klik u
opgeslagen. De resultaten van de Connecttest kunnen worden bekeken in een
browser bijvoorbeeld Firefox.
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HDN Monitoring tools
Om een optimale werking van de HDN software te garanderen voert de HDN
software periodiek controles uit op uw HDN installatie. Dit wordt in Windows
gedaan via de HDN monitoring service.
Deze monitoring tools bestaan uit 3 componenten:





checkdirs
checkgetcrl
checkswpclient

Checkdirs
Checkdirs is een component voor het controleren op achtergebleven bestanden.
Dit betekend als bijvoorbeeld in de outdir langere tijd bestanden staan, hiervoor
een XX bericht wordt gegenereerd. Dit XX bericht wordt vervolgens in de indir
geplaatst en uiteindelijk in uw adviespakket getoond.

Checkgetcrl
Wanneer u communiceert via het HDN netwerk, dan worden publieke sleutels van
de andere partij op uw systeem opgeslagen. Wanneer een HDN certificaat wordt
ingetrokken mag er door dit certificaat niet meer gecommuniceerd worden. Via het
programma getcrl wordt een lijst opgehaald met certificaten waarmee niet
gecommuniceerd mag worden.
Het programma checkgetcrl controleert of getcrl periodiek wordt uitgevoerd.
Mocht getcrl niet worden uitgevoerd, dan zal hier een XX bericht op worden
gegenereerd. Dit XX bericht wordt vervolgens in de indir geplaatst en uiteindelijk in
uw adviespakket getoond.

Checkswpclient
Om berichten succesvol te versturen en om te controleren of het bericht voldoet
aan eisen van de ontvanger worden berichten gevalideerd aan de hand van
Aan de hand van de controles die HDN uitvoert op het bericht bent u er zeker van
dat uw bericht voldoet aan eisen van de ontvanger 2.
Het programma checkswpclient wordt periodiek uitgevoerd om te controleren of
swpclient wordt gestart en mocht dit niet zo zijn, dan wordt er een XX bericht
gegenereerd. Dit XX bericht wordt vervolgens in de indir geplaatst en uiteindelijk in
uw adviespakket getoond.

2

Er wordt niet gecontroleerd of de velden inhoudelijk valide zijn, maar of het syntactisch valide is.
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Berichten verzending
De HDN software maakt gebruik van de mappen indir en outdir die dienst doen als Postvak IN en
Postvak UIT. Wat zich in de map outdir bevindt, wordt verzonden naar het betreffende
ontvangende aansluitnummer. Berichten die u verzend naar een maatschappij worden vanuit de
outdir verzonden door het programma INCA.

Certificaatserver
1. Vraag het IP adres en
poortnummer van de
maatschappij op

2. Stuur het bericht naar de
maatschappij

WWW
HDN Basic

4. Haal een bericht op
bijvoorbeeld een SX bericht
Maatschappij

3. Stuur een kopie van het
bericht naar het archief

HDN Archief

Figuur 67 Bericht verzending

Vanuit het hypotheekprogramma bij de intermediair is een aanvraag klaargezet. In deze aanvraag
is het betreffende aansluitnummer van de maatschappij gezet.
1.

Wanneer het programma Inca wordt gestart, wordt bekeken voor welk aansluitnummer het
bericht is bedoeld. Inca zal bij de certificaatserver opvragen welk IP-adres en poortnummer
aan het betreffende aansluitnummer gekoppeld zijn.
2. Nu de HDN Basic weet op welk IP-adres en poort de HDN Enterprise bereikbaar is, kan het
HDN bericht verzonden worden. De HDN Basic en de HDN Enterprise zetten een directe
verbinding met elkaar op. Vervolgens ontvangt de HDN Enterprise het HDN bericht.
3. Het verzonden bericht zal tevens naar de archiefserver worden verzonden.
4. De HDN Basic onthoudt waarnaar de aanvraag is verzonden en zal steeds aan de HDN
Server vragen of er een retourbericht voor hem klaarstaat. Wanneer de HDN Enterprise deze
heeft klaarstaan, zal deze direct door de HDN Basic worden opgehaald.
Bestanden die verzonden dienen te worden naar een maatschappij worden in de outdir geplaatst.
De ontvangen berichten worden in de INDIR geplaatst.

Pagina 50 van 70

HDN Basic Installatie handleiding

10-11-17

Hoe verzend ik een bericht?
Een bericht versturen geschiedt altijd middels een *.sbf bestand. De naam van het sbf bestand
of
geopend en / of aangepast worden met het Kladblok. Een voorbeeld van de inhoud van een sbf
bestand vindt u hieronder:
NAME=C:\Program Files\HDN\OUTDIR\ax12345.xml

Hier wordt dus eenvoudigweg verwezen naar het te verzenden bestand middels de parameter
NAME=
bestand een regel in het sbf bestand vermeldt te worden, bijvoorbeeld:
NAME=C:\Program Files\HDN\OUTDIR\ax123.xml
NAME=C:\Program Files\HDN\OUTDIR\ax456.xml
NAME=C:\Program Files\HDN\OUTDIR\ax789.xml

Opmerking: Dit bestand wordt normaal gesproken automatisch aangemaakt vanuit de backoffice
applicatie. In dit geval is het dus niet nodig om deze bestanden zelf te maken of aan te passen.

Berichtinhoud
Geldige berichten zijn XML berichten die aan de HDN standaard voldoen. Kijkt u voor de HDN
standaard op www.hdn.nl in de XML sectie of neemt u contact op met HDN Beheer, te bereiken
via 020 550 37 50.
XML berichten kunt u bekijken via uw Internet browser. Een XML bericht is aan te passen met
Kladblok. Een voorbeeld van een header van een dergelijk bericht vindt u hier weergegeven:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <OfferteAanvraag>
-

<Header>
<VerzenderNrHDN>300123</VerzenderNrHDN>
<VerzenderNaam>CS Net</VerzenderNaam>
<OntvangerNrHDN>300234</OntvangerNrHDN>
<OntvangerNaam>Testhost</OntvangerNaam>
<BerichtSoort>AX OfferteAanvraag</BerichtSoort>
<BerichtVersie>14.1</BerichtVersie>

Belangrijkste velden hierin zijn het VerzendernrHDN, dit dient het eigen aansluitnummer te zijn (op
te vragen via
) en het OntvangerNrHDN waar het
aansluitnummer vermeldt wordt waarnaar het bericht verzonden moet worden.

Opmerking: Dit bericht wordt normaal gesproken automatisch aangemaakt vanuit de backoffice
applicatie . In dit geval is het dus niet nodig om deze bestanden zelf te maken of aan te passen.

Pagina 51 van 70

HDN Basic Installatie handleiding

10-11-17

XX Berichten
Wat is een XX bericht?
De HDN software maakt gebruik van de berichtsoort XX om meldingen die op de HDN
infrastructuur betrekking hebben, aan de gebruiker te melden.
Een XX bericht wordt automatisch door HDN gegenereerd en moet ingelezen worden in uw
adviespakket.

Welke meldingen staan in het XX bericht
15.2.1

03 Certificaat gaat verlopen

Voordat een certificaat verloopt, zal de gebruiker een aantal keren een melding krijgen dat het
certificaat gaat verlopen. De eerste melding komt 28 dagen voordat het certificaat verloopt. De
volgende meldingen komen 14, 7, 3 en 2 dagen voordat het certificaat niet meer geldig is. De
laatste melding komt 1 dag voordat het certificaat verloopt. In totaal wordt dus 6 keer een
melding in de vorm van een XX bericht naar de gebruiker gestuurd om deze te attenderen op het
feit dat het certificaat vernieuwd moet worden.

15.2.2

04 CRL updates worden niet opgehaald

De HDN monitor service controleert elke 2 uur of de CRL updates opgehaald worden. Op het
moment dat dit langer dan 24 uur geleden is, wordt dit als een fout gezien. Vanaf dat moment
moet bij drie opeenvolgende controles dezelfde fout optreden, voordat dit XX bericht naar de
gebruiker gestuurd wordt. In het bericht wordt in dat geval ook gemeld hoeveel dagen het
geleden is dat de CRL updates voor het laatst opgehaald zijn.

15.2.3

05 Schema updates worden niet opgehaald

De HDN monitor service controleert elke 2 uur of de Schema updates opgehaald worden. Op het
moment dat dit langer dan 24 uur geleden is, wordt dit als een fout gezien. Vanaf dat moment
moet bij drie opeenvolgende controles dezelfde fout optreden, voordat dit XX bericht naar de
gebruiker gestuurd wordt. In het bericht wordt in

15.2.4

06 Geen toegang tot SBF bestand

Een SBF bestand kan niet geopend worden. In het XX bericht wordt de naam van het SBF bestand
vermeld. Deze melding wordt doorgaans veroorzaakt door een probleem met de bestandsrechten
op de server waarop de HDN software geïnstalleerd is.

15.2.5

07 Bestanden in SBF worden niet verwerkt

In het SBF bestand staan één of meer bestanden genoemd, die niet meer aanwezig zijn. Ook kan
het zijn dat deze bestanden wel bestaan, maar door de software niet benaderd kunnen worden.

15.2.6

08 Bestanden in directory worden niet verwerkt

Dit bericht wordt gestuurd als een directory één of meer bestanden bevat, die niet in een SBF
bestand staan benoemd. De naam van de betreffende directory wordt vermeld in het XX bericht
dat naar de gebruiker verstuurd wordt.

15.2.7

09 Berichtomvang is groter dan toegestaan

Dit XX bericht wordt gegenereerd wanneer een bestand wordt verzonden dat groter is dan 25MB.
Dit type bericht is erop gericht de berichtomvang te verkleinen.
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Updaten van HDN Basic
Updaten via ASU
Indien het certificaat van de hoofdnode en / of subnodes nog niet geëxporteerd is, dient u het
programma WebCert te starten vanuit de \bin map van de hoofd- of subnode. Ga naar het menu
Bestand / Certificaat exporteren. Geef tweemaal een zelf te kiezen wachtwoord op en klik op
OK. U kunt nu het certificaat opslaan, geef eventueel als bestandsnaam het aansluitnummer op.
Sluit hierna het programma WebCert af.
vragen dan krijgt u een melding om de
melding.
Nodenummer. Toon nodenummer toont dan het nieuwe versie nummer aan.
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Verwijderen HDN Basic Software
Verwijderen van de HDN Basic software
Er kunnen diverse redenen zijn om HDN te verwijderen van uw systeem. Via de onderstaande
stappen kan HDN worden verwijderd.
Let op: Voordat u de HDN software verwijderd adviseren wij u een export te maken van het
certificaat. In paragraaf 4.1.1 wordt uitgelegd hoe dit kan worden gedaan.
HDN bestaat uit 5 componenten waarvan er 4 CSE componenten zijn.







HDN Basic
HDN Software
Cse vereiste componenten
Cse Desktop Gateway
Cse Automatic Software Update
CSE Scheduler Daemon

De software moet tevens in de bovenstaande volgorde van boven naar beneden worden
verwijderd.
Voor Windows 2003 kunt u de onderstaande stappen uitvoeren:

 Klik op start en daarna op uitvoeren.

 Voer hier appwiz.cpl in en klik op OK (er zal een lijst van geïnstalleerde software worden
samengesteld).

 Kies het gewenste onderdeel en klik op verwijderen

 Bij de vraag of u zeker weet dat u het onderdeel wilt verwijderen bevestigd u deze met ja.

 Herhaalt u deze stappen voor alle onderdelen van HDN

Voor Windows Server 2008 en hoger kunt u onderstaande stappen uitvoeren



in en u drukt op
enter (er wordt een lijst met geïnstalleerde software samengesteld).

 Klik nu met de rechter muisknop op het gewenste onderdeel en kies verwijderen.
 Bij de vraag of u zeker weet dat u het onderdeel wilt verwijderen bevestigd u deze met ja.
 Het onderdeel zal nu van uw computer worden verwijderd.

 Herhaalt u deze stappen voor alle onderdelen van HDN

Na het verwijderen van de onderdelen vind u nog mappen terug op de installatie paden. De
standaard installatiemappen kunt u vinden in paraaf 2.2 Standaard installatie locaties deze
mappen kunt u indien u geen gebruik meer maakt van HDN handmatig verwijderen.
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Veel gestelde vragen
In de volgende paragrafen worden enkele vragen behandeld en tools uitgelegd. Heeft u hierna
nog vragen, neemt u dan contact op met de HDN Helpdesk via het telefoonnummer 0182 750
585 of per mail via: helpdesk@hdn.nl.

Wat is mijn HDN aansluitnummer?
Vraag:

Wat is mijn HDN aansluitnummer?

Antwoord: U kunt u aansluitnummer opvragen door naar
nodenummer te gaan. Of door het programma getnodenr uit de bin map te starten.
U krijgt vervolgens het aansluitnummer te zien:

Figuur 68 Toon nodenummer

Welke poorten moet ik openzetten in mijn firewall?
Vraag:
Welke poorten moet ik openzetten op mijn firewall?
Antwoord:
De HDN software is ontwikkeld om een directe communicatie tussen verschillende HDN systemen
op te zetten. Hierbij dient dus rekening gehouden te worden met eventuele firewalls die deze
communicatie kunnen blokkeren. Daarom vindt u hier een overzicht van de te configureren
poorten die op uw firewall
Uitgaand TCP verkeer:



naar andere HDN Enterprise servers:
naar centrale HDN servers:
Dienst
Certs.hdn.nl
Cs.hdn.nl
Schema.hdn.nl
Archief.hdn.nl
Alert.hdn.nl
Asu.hdn.nl
Overloop.hdn.nl
sync.hdn.nl
194.69.31.110
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Maatschappij 2

Intermediair
HDN Client

Het Internet
Firewall

Firewall

Maatschappij 1
HDN Server

cs.hdn.nl

Figuur 69 Vereenvoudigd voorbeeld communicatie HDN

Kan ik testen of een maatschappij bereikbaar is?
Vraag:
Kan ik testen of een maatschappij bereikbaar is?
Antwoord:
U kunt de bereikbaarheid van een HDN Server testen met het programma HDN Connection
Tester.

Figuur 70 HDN Connection tester

hdnconnecttest
die zich in de installatiemap van de HDN software bevindt

vanuit de \bin map

Wanneer u dit bestand opent, krijgt u het scherm te zien welke rechts is weergegeven.



U vult in dit scherm het aansluitnummer in van de HDN Server waarvan u de bereikbaarheid
wilt testen. Het aansluitnummer bestaat uit niet meer dan zes cijfers. Klik vervolgens op
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Indien het aansluitnummer bereikbaar is, krijgt u de volgende melding te zien: Opzetten
verbinding gelukt.
Wanneer de Telnet verbinding niet kan worden opgezet krijgt u de volgende melding te zien:
HdnConnectTestException: Geen endpoint voor node <nummer>
Het systeem bestaat niet op de server of het aansluitnummer is nog niet geactiveerd
Fout 28: Host niet bereikbaar.
Het aansluitnummer is wel bekend, maar de HDN Server is op het weergegeven IP-adres niet
bereikbaar.

Let op! Wanneer de ping niet lukt, kan het zijn dat deze op de betreffende server geblokkeerd
wordt. Dit hoeft niet te betekenen dat de server onbereikbaar is. Bij deze test wordt ook geen
HDN bericht verstuurd naar de betreffende HDN server. Het betreft slechts een connectietest.

Waar kan ik de logbestanden vinden als er problemen optreden?
Vraag:
Waar kan ik de logging vinden als er problemen optreden?
Antwoord:
Bij problemen kunt u het logbestand raadplegen welke standaard te vinden zijn in de volgende
map:
\ProgramData\HDN\
\Documents and settings\All Users\Application Data\HDN\log\
De HDN Basic maakt het volgende logbestand aan:
LGFILE<dagnummer>.txt
Dagelijks wordt dus een nieuw logbestand aangemaakt. Is het bijvoorbeeld de 26 e van de maand,
dan heet het logbestand LGFILE26.txt. De logfiles zullen bewaard worden tot maximaal 1 maand.

Kan ik vanuit mijn hypotheekprogramma direct berichten
versturen / ophalen
Vraag:
Kan ik vanuit mijn hypotheekprogramma direct berichten versturen / ophalen?
Antwoord:
Er is een API (Application Program Interface) voor zowel de HDN Enterprise als de HDN Basic.
Deze zijn beschreven in de referentiehandleidingen Wesly Server Library en Wesly Basic Library. U
kunt deze vinden op http://www.hdn.nl/service-contact/handleidingen. Zo kunt u bijvoorbeeld
zonder de indir en outdir van de HDN software berichten versturen en ontvangen.
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18.5.1

Waar kan ik de software downloaden?

Probleem:
Waar kan ik de software downloaden?
Antwoord:
U kunt de laatste versie downloaden vanaf http://www.hdn.nl/service/software .

18.5.2

Wat is het detail van logging

Niveau
0
1
2
3
4
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Problemen oplossen
In de volgende paragrafen worden enkele problemen beschreven en de eventuele oplossing
daarvoor. Blijft u problemen ondervinden, neemt u dan contact op met de HDN Helpdesk via 0182
750 585 of per mail via: helpdesk@hdn.nl.

Ik krijg een verbindingsfout bij het aanvragen van
een certificaat

Toon

19.1.2
19.1.1

nodenummer kies
Ik heb de software niet meer in mijn bezit

19.1.1

0

Ik krijg geen aansluitnummer te zien als ik voor “Toon nodenummer” kies

Probleem:

Figuur 71 Kan HDN aansluitnummer niet bepalen

Antwoord:
U heeft nog geen geldig certificaat aangevraagd of geïmporteerd. U kunt de procedure zoals
beschreven in paragraaf 4.1.3 of paragraaf 4.1.2 volgen om een certificaat te importeren of aan
te vragen.
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19.1.2

Ik krijg een verbinding fout bij het aanvragen van een certificaat

Fout:
Ik krijg een verbindingsfout bij het aanvragen van een certificaat

Figuur 72 Onbekende serverfout certificaat aanvraag

Oplossing:
Om het certificaat te kunnen aanvragen, dient de TCP poort 1150
staan. Wanneer u een
firewall heeft op uw pc en / of netwerk, kan deze poort geblokkeerd worden. Vraag aan uw
beheerder of deze poort opengezet kan worden op de firewall indien deze melding verschijnt.
Telnet test voor HDN Certificaat Server
U kunt testen of u de HDN Certificaat Server kunt bereiken door een telnet uit te voeren. Zie
hiervoor de volgende pagina.



Ga naar
typ cmd en druk op ENTER. Typ vervolgens in de DOS box die
verschijnt: telnet cs.hdn.nl 1150 en druk op ENTER *

Figuur 73 Telnet uitvoeren

Indien er een leeg zwart scherm verschijnt zonder foutmeldingen, dan heeft u een verbinding met
de server. Dit betekent dat de communicatie niet wordt geblokkeerd door bijvoorbeeld uw
firewall.
Indien de volgende foutmelding verschijnt wordt de poort 1150 op uw netwerk en / of
Internetverbinding geblokkeerd:
Verbinding maken met cs.hdn.nl...Kan geen verbinding maken met de host op poort 1150 :
De verbinding is mislukt



Zorg er in dit geval voor dat de poort 1150 voor uitgaand TCP verkeer wordt opengezet.
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Opmerking: Dezelfde test kunt u uitvoeren wanneer u wilt controleren of een HDN server
bereikbaar is. Hiervoor dient u het IP-adres en de poort van de betreffende server te weten.
Uiteraard kan dit ook via de HDN Connection Tester, beschreven in paragraaf 18.3.

19.1.3

Error 28 bij versturen

Probleem:
Wanneer u tijdens het versturen van een bericht een error 28 krijgt, dan betekend
dit dat de ontvanger niet bereikbaar is
inca:warn : 04025:Unable to send msg. Trying overloop. Error=28 Dest=321611
RemoteIp=Unknown Overloop=300000
inca:info : 04025:83413CE2-CB83-43A3-9551-64301FB3E706: Message sent and confirmed
by destination. Dest=321611 File=/var/hdn/outdir/dZg8A_0Z.xml Timestamp=2014-01-31
12:11:03 +0100

Oplossing:
In het bovenstaande voorbeeld is het bericht niet verzonden naar de ontvanger,
naar de centrale HDN omgeving is gestuurd en afgeleverd zal worden als de
ontvanger weer bereikbaar is.
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Definities en afkortingen
Definitie
Certificaat

Basic

Dienst
HDN
HDN
Nodenummer

Host

Hostname

Omschrijving
Een manier om de oorsprong, authenticiteit en doel van een publieke sleutel
door te geven aan een gebruiker die over het private deel van het
sleutelpaar beschikt. Een certificaat kan vergeleken worden met een
paspoort, maar dan digitaal.
Een computer die toegang heeft tot de gedeelde hulpbronnen van het
netwerk die een andere computer beschikbaar stelt; deze laatste wordt een
server genoemd.
Aangeboden mogelijkheid, bijvoorbeeld email of toegang tot een netwerk.
Hypotheken Data Netwerk. Het elektronische systeem ten behoeve van de
hypotheken branche in Nederland.
Het unieke 6-cijferige nummer wat aan het certificaat voor het HDN
systeem wordt toegewezen. Kan vergeleken worden met een emailadres.
Men verzendt een bericht vanaf een emailadres en op hetzelfde adres kan
men een antwoord terug ontvangen. Bij HDN wordt het HDN nodenummer,
ook wel aansluitnummer of postbaknummer genoemd, meegestuurd met
de aanvraag naar de maatschappij waarop zij naar dit HDN nummer de
offerte terugsturen. Voorbeeld van een HDN nummer: 300123
Computer aangesloten op een netwerk die tegelijkertijd door een of
n worden benaderd voor de daarvoor opgegeven
toepassingen.
Hostnaam. Een host is gekoppeld aan een uniek IP-adres. IP-adressen zijn
echter vrij lang en de meeste mensen kunnen ze slecht onthouden. Daarom
worden er gebruikersvriendelijkere (host)namen gebruikt om deze aan te

dan een getal als 194.69.31.110.
Een IP-adres is een getal dat een computer op het Internet of intern
netwerk identificeert. Bijvoorbeeld: 194.69.31.110.
LAN
Local Area Network. Computernetwerk binnen een gebouw of een bedrijf.
Netwerk
Een netwerk is een aaneenkoppeling van computers.
Windows
is een handelsmerk of geregistreerd handels merk van Microsoft
Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
SSL
Secure Sockets Layer is een encryptie-protocol die communicatie op het
internet beveiligd.
Linux
Linux is een verzameling van open source Unix-achtige besturingssystemen
gebaseerd op de POSIX-standaard. De Linuxvarianten worden
Linuxdistributies genoemd en zijn meestal gratis verkrijgbaar.
Tabel 3 Definities en afkortingen
IP-adres
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Services
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HDN proxy
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HDN Online
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Vragen?
U kunt bij problemen of vragen contact opnemen met de HDN Helpdesk, te bereiken van ma t/m
vr van 08:30 17:30 via het onderstaande telefoonnummer of e-mailadres. De medewerkers
staan u graag te woord.
T:
F:
M:
I:

0182 750 585
0182 750 589
helpdesk@hdn.nl
www.hdn.nl

Heeft u vragen over de HDN bericht standaarden, of verzoeken voor aanpassing op de hdn.nl
website, neemt u dan contact op met HDN Beheer:
T:
F:
M:

020 550 37 50
020 550 37 55
hdnbeheer@hdn.nl
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Foutcodes
Code
28

Omschrijving

1021

Service unavailable
Het HDN bericht is geadresseerd aan een node die niet actief is. (D.w.z. de computer staat uit
of de HDN Server software is niet gestart).
Internal error
Er is een onbekende fout opgetreden in de HDN software
Parse error
Fout opgetreden bij het parsen van het HDN bericht
No back-office
De client kan geen berichten uitwisselen met de server, ten gevolge van een configuratiefout
bij het ontvangende serverproces. Dit kan alleen opgelost worden door de beheerder van de
betreffende server.
No messages available
De client verzoekt de server om een volgend bericht echter er staan geen berichten voor de
client klaar.
No signature
Het ontvangen bericht is niet ondertekend met een digitale handtekening.
No digest value
In het ontvangen bericht is geen message-digest opgenomen.
Signature failure
De digitale handtekening van het bericht is niet correct. De oorzaak kan zijn dat het bericht
na het zetten van de handtekening gewijzigd is of dat de handtekening gezet is met een
ander certificaat dan het huidige actieve certificaat van de afzender.
Decrypt failure
Het ontvangen bericht kan niet ontsleuteld worden. Mogelijke oorzaak is dat het certificaat
(van de lokale node) vernieuwd is nadat de verzender het bericht versleuteld heeft.
Node not found
Het HDN bericht is geadresseerd aan een node die niet bekend is in het netwerk.
No endpoint
Het HDN bericht is geadresseerd aan een node waarvoor geen HDN Server geïnstalleerd is.
Invalid parameter <name>
In de communicatie met de server is er een parameter welke niet herkent wordt. Dit kan
veroorzaakt worden doordat de client software of de server software niet up-to-date is.
File not found
Het opgegeven bestand bestaat niet.
Encrypt failure
Het HDN bericht kan niet versleuteld worden. Mogelijke oorzaak is dat het certificaat van de
ontvanger niet opgevraagd kan worden, of geen geldig HDN certificaat is.
File open error
Het opgegeven bestand bestaat wel maar kan niet geopend worden. Waarschijnlijk heeft de
software onvoldoende rechten om het bestand te lezen.
File read error
Het opgegeven bestand bestaat wel maar kan niet gelezen worden. Waarschijnlijk heeft de
software onvoldoende rechten om het bestand te lezen.
Disk full
Het ontvangen bericht kan niet opgeslagen worden omdat de doelschijf vol zit.
Out of memory
De operatie kan niet voltooid worden omdat het interne geheugen op is. Zorg voor ruim
voldoende intern geheugen.
No certificate
Er is geen (geldig) certificaat gevonden
Illegal message count

1022

Illegal message confirmation result

100
103
502

503

1000
1001
1002

1004

1006
1007
1008

1009
1010

1011

1012

1014
1019

1020
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1023

Illegal message fault

1024

Service unknown

1025

Error service HTP message

1026

Error parsing HTP message
Het antwoord van de remote node wordt niet begrepen. De communicatie met deze node
wordt afgebroken.
Een mogelijke oorzaak is dat het bestand htp.xsd verwijderd is uit de schema directory.
Error creating count request
Het opvragen hoeveel berichten er klaarstaan is mislukt.
Error creating confirmation
Het bevestigen van de ontvangst van een bericht is mislukt.
Error creating message request
Het verzoek om een bericht is mislukt
Certificate not activated
Het gevonden certificaat is nog niet actief. Er kan met dit certificaat niet gecommuniceerd
worden
No schema
De validatiemodule kan geen correct schema vinden waartegen gevalideerd moet worden.
No xml
Het te valideren bestand is geen voldoet niet aan de XML standaard.
Wrong header
Het te valideren HDN bericht heeft geen (correcte) Header entiteit.
Fatal validate error
De validatiemodule geeft een fatale fout. Het te valideren HDN bericht is niet te valideren.
Unrecoverable errors found
De validatiemodule heeft in het HDN bericht een of meerdere fouten gevonden die niet in de
HdnPopup hersteld kunnen worden.
Recoverable errors found
De validatiemodule heeft in het HDN bericht alleen fouten gevonden die in de HdnPopup
hersteld kunnen worden.
Message rejected
De remote server heeft het (HDN) bericht geweigerd.
Message rejected. Message version too old.
Er is een bericht met een berichtversie lager dan 6.0 ter verzending aangeboden.
Wrong sender
Er is een bericht ter verzending aangeboden, waarbij het veld HDNVerzenderNr in de header
niet overeenkomt met het lokale HDN aansluitnummer.
Wrong destination
Er is een bericht binnengekomen dat niet bestemd is voor het lokale systeem, en het lokale
systeem is ook niet ingesteld als router.
Subnode not found
De opgegeven subnode is geen subnode op het lokale systeem.
Subnode switch not allowed
Er kan niet naar de opgegeven subnode-omgeving omgeschakeld worden, er is al een
subnode-omgeving actief binnen het huidige programma.
Invalid destination node not specified

1027
1028
1029
1030

1031
1032
1033
1034
1035

1036

1037
1038
1039

1040

1041
1042

1043
1044

1100

Filesize exceeds allowed maximum
De software controleert of berichten die voor verzending worden aangenomen, niet groter in
omvang zijn, dan de maximum toegestane grootte. Berichten die te groot zijn, leveren
mogelijk problemen bij de afzender en/of de ontvanger op bij de verwerking daarvan.
No service
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De synchrone server kan het verzoek niet doorsturen naar de webservice die het verzoek
moet afhandelen.
1101
Parameter error
Software fout bij de server. Het synchrone verzoek kan niet in behandeling worden
genomen.
1102
File error
Bestandsprobleem op de server. Het bestand op de server met het synchrone verzoek kan
niet geopend worden.
1103
Parse error
Het synchrone verzoek kan op de server niet geparst worden. Het is geen geldig HDN- of
XML bericht.
1200 Denied by Poortwachter
De communicatie is niet toegestaan door de HDN poortwachter
1201
Communication blocked by HDN Poortwachter configuration
De HDN poortwachter kon niet geraadpleegd worden en bericht is niet verstuurd. De
aanbieder (ontvanger) heeft aangegeven dat dit verplicht is of de HDN Poortwachter is al te
lang niet aangeroepen. Bericht blijft in outdir en zal opnieuw ter verzending aangeboden
worden.
1300 No internet connection
Er is geconstateerd dat er geen netwerk/internet verbinding verbinding is, of de gateway is
niet bereikbaar.
1005 Network down
0
De netwerk interface is uitgeschakeld of kan niet worden gebruikt
10051 Network unreachable
Er is geprobeerd een verbinding op te zetten met een netwerk dat onbereikbaar is.
1006 Connection timeout
0
De host kan niet worden benaderd omdat er een timeout is opgetreden.
1006 No route to host.
5
Er is geprobeerd een socket verbinding op te zetten naar een host dat niet bereikbaar is.
Tabel 4 Foutcodes
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