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1

Inleiding

1.1

Het doel van dit document

Dit document heeft tot doel om de functionaliteit van de HDN software te beschrijven. Onderdeel
hiervan is een beschrijving van de API functies, i.e. de Wesly Client Library en de Wesly Server
Library.

1.2 Doelgroep van dit document
De doelgroep voor dit document bestaat uit de bouwers van de hypotheek adviespakketten die
gebruik maken van het HDN netwerk en de bouwers van maatschappij backoffice software. Van u
als lezer wordt verwacht dat u enige kennis van de programmeertaal C heeft.

1.3 Reikwijdte
Dit document beschrijft de interface van de Wesly Client library, de interface van de Wesly Server
library, informatie over de configuratie van de HDN software en informatie over de integratie van
de HDN software met overige programmatuur.

1.4 Samenvatting - HDN Webservices
Alle communicatie over het HDN Netwerk is op basis van webservices/SOAP. Om tot dit SOAP
bericht te komen worden een aantal relatief complexe stappen doorlopen. Hoewel mogelijk, is het
niet praktisch hier zelf een implementatie voor te ontwikkelen. De HDN software levert deze
implementatie en deze paragraaf vat samen wat de HDN software uitvoert.
Onderstaand figuur geeft dit schematisch weer.

HDN Bericht

Validate +
Poortwachter

HTP bericht
- signature
- hdnbericht
Sign

SOAP bericht
- encryption data
- encrypted data
Crypt

Send

Done

INTERNET

HDN Bericht

HTP bericht
- signature
- hdnbericht
Store

verify

Confirm

Sign

SOAP bericht
- encryption data
- encrypted data
Decrypt

Crypt

Receive

Send

Figuur 1.1 HDN webservives

Een HDN bericht (e.g. AX, OX bericht) wordt door de advies- of backoffice applicatie opgesteld. In
dit bericht staat het aansluitnummer van de verzender en de ontvanger. Aan zowel het
aansluitnummer van de verzender als de ontvanger is een HDN certificaat gekoppeld. Deze
certificaten zijn onderdeel van de HDN PKI (public key infrasctructure) en worden gebruikt voor
ondertekeningen en encryptie.
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Binnen de HDN communicatie wordt het volgende gegarandeerd (De HDN software voert
functies uit om dit te bewerkstelligen):
1)

De verzender weet zeker dat alleen de beoogde ontvanger het geleverde HDN bericht kan
lezen. Hiertoe wordt het bericht AES-256 gecrypt met de public key van de ontvanger (endto-end encryptie)
2) De Ontvanger weet zeker dat het bericht afkomstig is van de in het HDN bericht opgegeven
verzender. Hiertoe wordt het HDN bericht ondertekend d.m.v. RSA met de private key van
de verzender
3) Berichten mogen niet verloren gaan. Hiertoe wordt (bij asynchrone communicatie, zie 1.4.1)
ná succesvol wegschrijven van het HDN bericht bij
opgesteld (ook weer met encryptie en ondertekening). Pas na succesvolle ontvangst en
verzonden beschouwd. Bij synchrone commu
in het berichtinhoudelijke antwoord.
Tevens voert de HDN software een aantal functionele stappen uit, i.e.
4) Bepalen of de ontvanger een server of een cliënt is. Indien de ontvanger een server is (HDN
Enterprise) wordt het bericht direct actief verzonden. De HDN software biedt dus ook een
soort DNS functionaliteit zodat op basis van een aansluitnummer het IP adres bepaalt kan
worden.
Indien de ontvanger een cliënt is wordt deze klaargezet zodat de cliënt deze op kan halen
(Een HDN Basic polt periodiek bij de servers waar deze contact mee heeft gehad).
5) Validatie van het HDN bericht (specifiek voor de maatschappij) zodat deze voldoet aan de
HDN standaard (niet alleen XSD controle maar ook rules die gedefinieerd zijn in de controle
XML)
6) Controle/Configuratie door HDN poortwachter.

1.4.1 HDN webservices - Asynchroon/synchroon
Binnen de HDN communicatie kan er onderscheidt gemaakt worden tussen 2 basisvormen om
berichten uit te wisselen (technisch zijn beide vormen synchroon en hebben dezelfde basis i.e.
Validatie/HDN Poortwachter, ondertekening en encryptie).
Asynchrone communicatie: Een HDN bericht, e.g. een AX bericht, wordt verzonden via de HDN
webservices. Het antwoord op dit AX bericht is echter geen HDN bericht
bericht. Er komt dus geen bericht inhoudelijk antwoord. Het antwoord komt op een later moment
(e.g. een SX bericht), dus asynchroon.
Synchrone communicatie: Na succesvolle ontvangst van het HDN bericht (e.g. AX) stelt de
ontvanger direct een nieuw HDN bericht op (e.g. SX bericht) welke direct geretourneerd wordt
(dus synchroon) aan de verzender van het AX bericht.
Het onderscheidt zit dus in een bericht inhoudelijk antwoord bij synchrone communicatie. Het
voordeel van synchrone communicatie is de snelheid van berichtuitwisseling. Het nadeel is een
langere keten. Indien de backoffice niet beschikbaar is (of niet snel genoegd een antwoord bericht
kan opstellen) is de communicatie keten gebroken en dient ook het AX bericht weer opnieuw
vanaf de verzender aangeboden te worden.

1.5 Opbouw van dit document
Hoofdstuk 2 geeft een algemene beschrijving van de communicatie software (Verschil tussen
HDN Basic/Enterprise en de verschillende koppelmethodieken).
In hoofdstuk 3 wordt de interface van de Wesly Client library en de Wesly Server library
beschreven.
mee
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communicatie over het HDN platform mogelijk is. Deze applicaties maken gebruik van de wesly
library. Partijen hoeven niet de geleverde applicaties te gebruiken en kunnen zelf de wesly library
functies implementeren.
Hoofdstuk 4 geeft inzicht hoe vanuit een ander programma gecontroleerd kan worden of de HDN
software en een HDN certificaat geïnstalleerd is.
Hoofdstuk 5 geeft uitleg over het ophalen van de HDN bericht schema's welke nodig zijn voor het
versturen van correcte HDN berichten.
In hoofdstuk 7 worden de parameterbestanden van de HDN software beschreven.
Hoofdstuk 8 geeft inzicht in de interface van de HDN software met overige programma's indien
deze overige programma's niet direct functies uit de Wesly libraries aanroepen.
In hoofdstuk 9 wordt inzicht gegeven in de aanroep en werking van de HDN diensten.
Hoofdstuk 10 beschrijft de HDN Local webservice gateway. In dit hoofdstuk wordt een algemene
beschrijving van deze gateway gegeven alsmede de acties en operaties die deze gateway/service
ondersteund.
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2 Algemene beschrijving
2.1 Overzicht
2.1.1 Functioneel
De infrastructuur van HDN bestaat uit nodes die onderling communiceren via het Internet.
Functioneel gezien zijn deze nodes te verdelen over de volgende groepen:
1.
2.
3.
4.

Maatschappijen
Tussenpersonen
Intermediairketens
Service providers

Maatschappijen
Dit zijn organisaties die de hypotheek nemen. Hieronder vallen de banken en verzekeraars van
Nederland, en buitenlandse spelers op de Nederlandse markt. Een maatschappij heeft haar
koppeling met het HDN in eigen beheer, of ondergebracht bij een service provider.

Tussenpersonen
Dit zijn organisaties die direct contact hebben met de hypotheekgever. Er zijn individuele
onafhankelijke tussenpersonen, organisaties van (onafhankelijke) tussenpersonen (zie ook
Intermediairketens) en tussenpersonen die als loondienstadviseur gelieerd zijn aan een
maatschappij.

Intermediairketens
Dit zijn organisaties van (onafhankelijke) tussenpersonen.

Service providers

Dit zijn organisaties die voor meerdere maatschappijen de koppeling met het HDN (en eventueel
ook de afhandeling van de HDN berichten) verzorgen.

2.1.2 Technisch
Technisch bestaat de infrastructuur uit Cliënts en Servers. Tussenpersonen hebben Cliënts,
maatschappijen, intermediairketens en service providers hebben Servers. Het verschil tussen
cliënts en servers is dat een cliënt alleen verbinding kan maken met een server, en een server kan
zowel zelf een uitgaande verbinding met andere server maken, als een inkomende verbinding van
cliënts en servers accepteren en afhandelen. Een server dient dan ook geïnstalleerd te worden op
een computer met een vast IP adres welke vanaf het Internet te benaderen is.
Tussenpersonen en Intermediairketens communiceren dan ook direct (of via Service providers)
met een of meerdere Maatschappijen. Maatschappijen kunnen dus zelf geen communicatie met
Tussenpersonen opzetten, wel met Intermediairketens en andere Maatschappijen.
In Figuur 2.1 worden de communcatiestromen aangegeven met pijlen. De richting van de pijl geeft
aan wie het initiatief neemt (het begin van de pijl) en wie de dienst levert (het einde van de pijl), de
kleur geeft het type bericht (een aanvraag of een retourbericht). In het figuur wordt alleen de
communicatie met een maatschappij getoond. Op de plek van de maatschappij kan ook een
service provider gedacht worden.
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Figuur 2.1 Overzicht communicatie

Architectuur

Vanaf HDN 5.0 is de HDN software beschikbaar als 32-bits applicatie alsmede 64-bits applicatie.

2.2 HDN Koppelingen
De HDN software verzorgt de validatie, beveiliging en routering bij de berichtenuitwisseling over
het HDN Netwerk. Figuur 2.2 geeft schematisch weer welke functies de HDN software doorloopt
om een HDN bericht van een verzender bij een ontvanger af te leveren.

HDN Software

HDN Software

Ontvangen
Versturen

Encrypten

Verzender

INTERNET

Decrypten

Contolle
handtekening

Signeren

Ontvanger

HDN Bericht
HDN Bericht

Valideren

Voorverwerking

Figuur 2.2 HDN Koppelingen

Adviessoftware, mid-office, etc kunnen verschillende methoden gebruiken om te koppelen aan de
HDN software. De HDN Basic en Enterprise
oplossingen) om de koppeling tot stand te brengen.
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Figuur 2.3 geeft als voorbeeld weer hoe een HDN Basic (cliënt) een bericht kan versturen.

Hypotheek
Advies
Pakket

outdir

Hypotheek
Advies
Pakket

Hypotheek
Advies
Pakket

indir

inca

HDN
Local Webservice
Gateway

WESLYCLN

WESLYCLN

WESLYCLN

Figuur 2.3 HDN Basic bericht versturen

De onderste laag van de HDN Basic software is de Wesly Cliënt Libary (weslycln). De beschikbare
functies worden in hoofdstuk 3 beschreven.
Het programma Inca is een componenten dat standaard geleverd wordt met de HDN software.
Deze wordt gebruikt om berichten te versturen en (voor een HDN Basic) op te halen. Inca maakt
gebruik van de functies binnen de Wesly client
In plaats van het klaarzetten van de te versturen berichten in de outdir en het verwerken van
ontvangen berichten in de indir is het mogelijk de advies software direct te koppelen aan de
communicatie library weslycln. Hiertoe dient het adviespakket zelf de weslycln functies hdnsend
en hdnReceiveFrom (of hdnSyncSend voor de synchrone communicatie) aan te roepen. In
hoofdstuk 3 worden de functies uitgelegd en wordt voorbeeld code gegeven.
Tevens kan de communicatie library weslycln
Gateway
10 wordt deze koppeling beschreven.

service

2.3 HDN Basic
2.3.1 De componenten van een HDN Basic installatie
De software van een HDN Basic installatie bestaat uit de volgende componenten:
Component
inca

sinca
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De library waarmee verbinding met een server opgezet kan worden om
berichten te versturen en te ontvangen.
Het programma waarmee certificaten aangevraagd, vernieuwd en
ingetrokken kunnen worden.
Het programma dat het nodenummer van de client toont.
De library die verschillende certificaat gerelateerde functies bevat.
Een testprogramma voor het opsporen van problemen. Hiermee kan
gecontroleerd worden of een server wel bereikbaar is.
Het programma waarmee de configuratie voor de installatie opgegeven kan
worden.
Programma waarmee bestanden uit de indir kunnen worden opgehaald
Programma waarmee bestanden in de outdir kunnen worden geplaatst
Library voor het plaatsen van bestanden in de outdir en ophalen berichten
uit de indir.
Dotnet library waarmee verbinding met een server opgezet kan worden om
berichten te versturen en te ontvangen.
Tabel 2.1 Componenen HDN Basic

Weslycln.dll
webcert
getnodenr
Certfunc.dll
hdnconnecttest
hdnconfig
Getfiles
Putfiles
Gpfiles.dll
HDN.dll

Er zijn nog veel meer componenten die bij de HDN software horen, echter deze kunnen niet direct
door derden gebruikt worden. De beschrijving van deze componenten valt buiten de scoop van dit
document.
Figuur 2.4 geeft een overzicht van de samenhang van de componenten. Hierin is ook te zien dat
inca via een indir/outdir communiceert met het hypotheek-adviespakket.

Hypotheek
Advies
Pakket

outdir

getnodenr

webcert

Putfiles

inca

indir

Getfiles

soutdir

sinca

hdnconnect
test

HDN.DLL

WESLYCLN.DLL

HDN certificaat

Internet

Figuur 2.4 HDN basic componenten

Pagina 11 van 135

HDN Software Reference Manual

30-04-18

Het HDN certificaat kan aangevraagd of vernieuwd worden met het programma webcert. Het
HDN aansluitnummer is opgeslagen in het certificaat en kan worden opgevraagd met het
programma getnodenr.

2.3.2 Integratie van de HDN Basic met het hypotheek-adviespakket
Indien de adviessoftware de functies hdnsend/hdnreceivefrom/hdnSyncSend (zie hoofdstuk 3 en
10) gebruikt dienen de volgende configuratiewijziging uitgevoerd te worden:
De scheduler-file van de HDN software aanpassen.
Standaard wordt bij de HDN software een zogenaamde taskscheduler geïnstalleerd. Deze start
eens in de 5 minuten het programma inca. De configuratie hiervoor staat in het bestand:
WINDOWS:
<gedeelde componenten gegevensdirectory>\Scheduler\crondir\crontab_hdn
LINUX:
/etc/cron.d/hdnbasic
Dit bestand bevat de volgende regels:
# HDN Basic crontab
*/5 * * * * <HDN installatiedirectory>/bin/inca
De tweede regel moet gewijzigd worden in
*/5 * * * * <HDN installatiedirectory>/bin/inca --put
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2.4 HDN Enterprise
2.4.1 De componenten van een HDN Enterprise installatie
De software van een HDN Enterprise installatie bestaat uit de volgende componenten:
Component
Mash

Smash

Weslysrv
opa

inca
Archman
weslycln
webcert
getnodenr
hdnconnecttest
hdnconfig
IsSaaS
HDN.dll
HDNSRV.dll
Getfiles
Putfiles
Gpfiles.dll
VerwerkXX

Omschrijving
Standaard server software waarbij ontvangen HDN berichten in een indir
geplaatst worden en te versturen HDN berichten uit een outdir worden
gehaald.
Standaard server software voor het afhandelen van HDN berichten die
middels synchrone communicatie zijn verstuurd. Binnenkomende berichten
worden direct doorgestuurd naar een webservice. Smash.exe stuurt het
retourbericht van de webservice terug naar de afzender.
De library waarin de webservice functionaliteit van de HDN server is
ingebouwd.
Het programma dat te versturen HDN berichten scheidt in berichten die
bestemd zijn voor een Client en berichten die bestemd zijn voor een Server.
Berichten die bestemd zijn voor een Client komen in de outdir voor
mash.exe, berichten die bestemd zijn voor een Server komen in de outdir
voor inca.exe.
Het programma voor het oppakken van uitgaande berichten in de outdir en
het plaatsen van ontvangen berichten in de indir.
Verzorgt het versturen van archiefberichten naar de centrale server.
De library waarmee verbinding met een server opgezet kan worden om
berichten te versturen en te ontvangen.
Het programma waarmee certificaat aangevraagd, vernieuwd en
ingetrokken kunnen worden.
Het programma dat het nodenummer van de client toont.
Een testprogramma voor het opsporen van problemen. Hiermee kan
gecontroleerd worden of een server wel bereikbaar is.
Het programma waarmee de configuratie voor de installatie opgegeven kan
worden.
Een programma waarmee kan worden gecontroleerd of een node onderdeel
is van een SaaS oplossing
Dotnet library waarmee verbinding met een server opgezet kan worden om
berichten te versturen..
Dotnet library waarin de webservice functionaliteit van de HDN server is
ingebouwd.
Programma waarmee bestanden uit de indir kunnen worden opgehaald
Programma waarmee bestanden in de outdir kunnen worden geplaatst
Library voor het plaatsen van bestanden in de outdir en ophalen berichten
uit de indir.
Verwerkt infra statusmeldingen (t.b.v. SaaS functionaliteit)
Tabel 2.2 Componenten HDN Enterprise

Er zijn nog veel meer componenten die bij de HDN software horen, echter deze kunnen niet direct
door derden gebruikt worden. De beschrijving van deze componenten valt buiten de scoop van dit
document.
Figuur 2.5 geeft een overzicht van de samenhang van de componenten. Hierin is ook te zien dat
opa de outdir van het back-office pakket afhandelt en dat mash de indir van het back-office
pakket vult.
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Back-office applicatie

Outdir

Indir
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inca

smash

mash

WESLYCLN

WESLYSRV

Internet
Figuur 2.5 HDN enterprise componenten

Alhoewel niet in het figuur ingetekend, gebruikt ook de HDN Enterprise software een HDN
certificaat. Het HDN certificaat kan aangevraagd of vernieuwd worden met het programma
webcert. Het HDN aansluitnummer is opgeslagen in het certificaat en kan worden opgevraagd
met het programma getnodenr.
Een ander programma van de HDN Enterprise software is het programma hdnconfig. Hierin kan
opgegeven worden wat het IP-adres en het TCP poortnummer van de dienst is.
Let op: Als de HDN Enterprise server achter een router (of firewall of proxy) staat en er van
network-address-translation (NAT) gebruik gemaakt wordt, let er dan op dat dan niet het fysieke
adres van de server maar het publieke IP adres van de router ingevuld wordt. Tevens dient de
router het verkeer dat op de opgegeven poort binnenkomt, te routeren naar de HDN server.

2.4.2Integratie van de HDN Enterprise server met back-office software
De webservice library weslysrv en de client communicatiesoftware library weslycln kunnen direct
door software van de maatschappij aangeroepen worden. In Figuur 2.6 wordt zowel de standaard
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Figuur 2.6 integratie HDN enterprise met een backoffice

Hiervoor zal het volgende gedaan moeten worden:
De scheduler-file van de HDN software zal aangepast moeten worden.
Standaard wordt bij de HDN software een zogenaamde taskscheduler geïnstalleerd. Deze start
elke minuut het programma opa en eens in de 5 minuten het programma inca. De configuratie
hiervoor staat in het bestand:
WINDOWS:

<gedeelde componenten gegevensdirectory>\Scheduler\crondir\crontab_hdn

LINUX:

/etc/cron.d/hdnenterprise

Dit bestand bevat onder andere de volgende regels:
# HDN Enterprise crontab
*/5 * * * * <HDN installatiedirectory>/bin/inca --put
*/1 * * * * <HDN installatiedirectory>/bin/opa
De regel met opa erin moet in commentaar gezet worden (door de regel te laten beginnen met
een '#') of verwijderd worden wanneer direct via de library wordt gecommuniceerd.
De service (daemon) mash stoppen en uitschakelen
Het programma mash zal vervangen worden door de maatschappij software. Figuur 2.5 laat dit
zien. Links de standaard situatie, rechts de directe koppeling met de backoffice. Aangezien mash
als service (of daemon) gestart wordt, dient deze uitgeschakeld te worden.
WINDOWS:
et van Control Panel (services.msc) de service "HDN
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Service (MASH)" en dubbelklik er op. De service kan nu gestopt worden. Wijzig het opstarttype in
mash na een reboot te voorkomen.
LINUX:

mash wordt gestart vanuit het script /etc/init.d/mashd. Om de daemon uit te schakelen, is het
mash gestart wordt, in commentaar
te zetten (door de regel te laten beginnen met een '#') of te verwijderen.
De backoffice software roept zelf de functies in weslysrv en weslycln aan.
In plaats van het klaarzetten van de te versturen berichten in de outdir en het verwerken van
ontvangen berichten in de indir, dient de backoffice software zelf de library
functies hdnRunServer en hdnSend aan te roepen. In het volgende hoofdstuk wordt de interface
van Wesly Client en Server uitgelegd.
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3 De Wesly libraries
3.1 De library gebruiken
Om de library in een programma te gebruiken, dient het programma de library te laden en de
adressen van de gewenste functies op te halen. Om een functie daadwerkelijk te kunnen uitvoeren
dient de functiepointer het juiste type te hebben. In paragrafen 3.2.2 en 3.3.2 worden de prototypes
van de exportfuncties gegeven.

WINDOWS:
Het laden van een library kan met de functie LoadLibrary() uit de Microsoft Platform SDK
(zie:http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms684175%28v=vs.85%29.aspx).
Het ophalen van de functieadressen kan met de functie GetProcAddress()
(zie:http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms683212%28v=vs.85%29.aspx).

Let op:

De Wesly library
\bin
directory staan. Als de software die de Wesly library aanroept, niet in de HDN\bin directory staat,
moet er voor gezorgd worden dat de HDN\bin directory in het zoekpath van de aanroepende
applicatie is opgenomen. Deze beperking ligt niet aan de applicatie of de componenten in de
HDN\bin directory, maar hoort bij de standaard Windows eigenschappen.
Zie hiervoor het Microsoft MSDN artikel "Search Path by Windows to locate a DLL"
(zie: http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/7d83bc18.aspx)
LINUX:
Het laden van een library kan met behulp van de functie dlopen() Voor het ophalen van de
functieadressen is er de functie dlsym(). Zie voor meer informatie over deze functies de Linux Manual
Pages.
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3.2 De Wesly Client library
3.2.1 De functies
De library exporteert de volgende functies:
 hdnGetEndpoint
 hdnSyncGetEndpoint
 hdnGetNodeNumber
 hdnIsCertActive
 hdnSend
 hdnSyncSend
 hdnReceiveFrom
 hdnValidate
 hdnValidateEx
 hdnSetSubnodeContext
 hdnGetErrorString
 hdnGetVersionOfNode
 hdnSyncGetVersionOfNode
 IsSaasNode
In de volgende paragrafen worden deze functies uitgelegd.

3.2.2 Functie prototypes
De volgende functietypes zijn voor de Wesly Client library gedefineerd.

Listing 3.1:
typedef int (__stdcall * FT_GETENDPOINT)(
const char * lpcszNode, char * lpBufEndpoint, size_t * puBufSize
);
typedef int (__stdcall * FT_SYNCGETENDPOINT)(
const char * lpcszNode, char * lpBufEndpoint, size_t * puBufSize
);
typedef int (__stdcall * FT_GETNODENBR)(
char * lpBufNodeNbr, size_t * puBufSize
);
typedef long (__stdcall * FT_ISCERTACTIVE)(
void
);
typedef long (__stdcall * FT_HDNSEND)(
const char * lpszFilename, const char * vxfilename
);
typedef long (__stdcall * FT_HDNSYNCSEND)(
const char * lpszFileIn, const char * lpszFileOut, const char * vxfilename
);
typedef long (__stdcall * FT_HDNRECVFROM)(
const char * lpcszNode, const char * lpszFilename, long * plNbrMsgs
);
typedef int (__stdcall * FT_HDNSETLOG)(
const char *fileName, int level
);
typedef int (__stdcall * FT_VALIDATE)(
const char * lpszFilename, const char * vxfilename
);
typedef int (__stdcall * FT_VALIDATEEX)(
const char * lpszFilename, const struct ValidateInfo * info
);
typedef long (__stdcall * FT_HDNSETSUBNODECONTEXT)(
const char * subnode
);
typedef int (__stdcall * FT_ISSAASNODE)(
const char *
);
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3.2.3 Voorbeelden C++
Bij de functies zijn voorbeelden gegeven. Alle voorbeeld programma's zijn geschreven in C en getest
Microsoft Visual Studio 2010. De voorbeeldprogramma's zijn gecompileerd met de volgende
instellingen:

Compiler instellingen:
/nologo /MD /W3 /Gm /GX /ZI /Od /D "NDEBUG" /D "WIN32" /D "_CONSOLE"
/D "_MBCS" /Fo"Debug/" /Fd"Debug/" /FD /GZ /c

Linker instellingen:
kernel32.lib /nologo /subsystem:console /incremental:yes
/pdb:"Debug/hdntest.pdb" /debug /machine:I386
/out:"Debug/hdntest.exe" /pdbtype:sept

3.2.4 Voorbeelden C#
Indien er een dotNet versie > 3.5 gebruikt wordt dient de app.config de volgende regel te
bevatten:
<startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true">

De bij de
maakt gebruik van andere bij de HDN software geïnstalleerde libraries. Deze dienen vanuit de
dotNet assembly gevonden te kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld door de volgende code toe te
voegen:
var hdnInstallDirectory = @"C:\Program Files\HDN\bin";
Environment.SetEnvironmentVariable("PATH", Environment.GetEnvironmentVariable("PATH") + ";" +
hdnInstallDirectory);

3.2.5 hdnGetEndpoint
hdnGetEndpoint
Syntax:

int __stdcall hdnGetEndpoint(
const char * lpcszNode,
char * lpBufEndpoint,
size_t * puBufSize)

Parameters:

lpcszNode

Het HDN aansluitnummer van een HDN node.

lpBufEndpoint

Buffer waarin de URL opgeslagen wordt.

puBufSize

Pointer naar de omvang van de meegegeven
buffer. Indien blijkt dat het buffer te klein is wordt
de benodigde omvang (inclusief nul-byte) in
*puBufSize teruggegeven.

Beschrijving:

Bepaalt het endpoint voor de opgegeven node. Een endpoint is een URL die
gebruikt kan worden om berichten naar de node toe te sturen.
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Return:

0

ERR_NO_ENDPOINT
1007
ERR_NOT_FOUND
1006
Voorbeeld C#

using
using
using
using
using

indien het HDN aansluitnummer bekend is en een
(eigen) HDN server heeft. In het opgegeven
buffer wordt de URL met hostname en port
teruggegeven.
Het HDN aansluitnummer heeft geen endpoint.
Dit houdt in dat er naar dit nummer geen
berichten verstuurd kunnen worden.
Het HDN aansluitnummer is geen correct
aansluitnummer. In het HDN is er geen node met
het opgegeven aansluitnummer.

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
HDN;

namespace dotnettest
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int rc;
string endpoint = "";
rc = HDN.Wesly.hdnGetEndpoint( "300000", ref
endpoint);
if (rc == 0)
Console.WriteLine("Endpoint=" + endpoint);
else
Console.WriteLine("foutcode=" + rc);
}
}
}

Voorbeeld
C++:

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
typedef int (__stdcall * FT_GETENDPOINT)(
const char * lpcszNode, char * lpBufEndpoint, size_t * puBufSize);
int main( int argC, char ** argV )
{
HMODULE hLib;
FT_GETENDPOINT fpGetEndpoint;
char buf[256];
size_t bufsize = sizeof(buf);
long rc;
if( argC < 2 )
{
fprintf(stderr, "Usage: hdngetendpoint aansluitnummer.\n");
return 1;
}
hLib = LoadLibrary("weslycln.dll");
if( hLib == NULL )
{
DWORD dwError = GetLastError();
fprintf(stderr, "Unable to load dynamic library "
"'weslycln.dll'. error: %lu\n", dwError);
return 1;
}
fpGetEndpoint = (FT_GETENDPOINT) GetProcAddress(hLib, "hdnGetEndpoint");
if(fpGetEndpoint == NULL )
{
DWORD dwError = GetLastError();
fprintf(stderr, "Unable to locate function 'hdnGetEndpoint' "

Pagina 20 van 135

HDN Software Reference Manual

30-04-18

"within the library 'weslycln.dll'. error: %lu\n",
dwError);
FreeLibrary(hLib);
return 2;
}
rc = fpGetEndpoint(argV[1], buf, &bufsize);
if (rc == 0)
printf("Endpoint van %s=%s\n", argV[1], buf);
else
printf("Fout bij het opvragen van het endpoint van
'%s'\nFoutcode: %ld\n",
argV[1], rc);
FreeLibrary(hLib);
return rc;
}

3.2.6
hdnSyncGetEndpoint
hdnSyncGetEndpoint
Syntax:

int __stdcall hdnSyncGetEndpoint(
const char * lpcszNode,
char * lpBufEndpoint,
size_t * puBufSize)

Parameters:

lpcszNode

Het HDN aansluitnummer van een HDN node.

lpBufEndpoint

Buffer waarin de URL opgeslagen wordt.

puBufSize

Pointer naar de omvang van de meegegeven
buffer. Indien blijkt dat het buffer te klein is wordt
de benodigde omvang (inclusief nul-byte) in
*puBufSize teruggegeven.

Beschrijving:

Bepaalt het endpoint voor synchrone communicatie van de opgegeven node. Een
endpoint is een URL die gebruikt kan worden om berichten synchroon naar de
node toe te sturen.

Return:

0

ERR_NO_ENDPOINT
1007
ERR_NOT_FOUND
1006
Voorbeeld C#

using
using
using
using
using

Indien het HDN aansluitnummer bekend is, een
(eigen) HDN server heeft en geconfigureerd is
voor synchrone communicatie. In het opgegeven
buffer wordt de URL met hostname en port
teruggegeven.
Het HDN aansluitnummer heeft geen endpoint.
Dit houdt in dat er naar dit nummer geen
berichten verstuurd kunnen worden.
Het HDN aansluitnummer is geen correct
aansluitnummer. In het HDN is er geen node met
het opgegeven aansluitnummer.

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
HDN;

namespace dotnettest
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
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hdnSyncGetEndpoint
int rc;
string endpoint = "";
rc = HDN.Wesly.hdnSyncGetEndpoint( “300000”, ref endpoint);
if (rc == 0)
Console.WriteLine("Endpoint=" + endpoint);
else
Console.WriteLine("foutcode=" + rc);
}
}
}

Voorbeeld
C++:

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
typedef int (__stdcall * FT_GETENDPOINT)(
const char * lpcszNode, char * lpBufEndpoint, size_t * puBufSize
);
int main( int argC, char ** argV )
{
HMODULE hLib;
FT_SYNCGETENDPOINT fpGetEndpoint;
char buf[256];
int bufsize = sizeof(buf);
long rc;
if( argC < 2 )
{
fprintf(stderr, "Usage: hdnsyncgetendpoint aansluitnummer.\n");
return 1;
}
hLib = LoadLibrary("weslycln.dll");
if( hLib == NULL )
{
DWORD dwError = GetLastError();
fprintf(stderr, "Unable to load dynamic library "
"'weslycln.dll'. error: %lu\n", dwError);
return 1;
}
fpGetEndpoint = (FT_SYNCGETENDPOINT) GetProcAddress(hLib,
"hdnSyncGetEndpoint");
if(fpGetEndpoint == NULL )
{
DWORD dwError = GetLastError();
fprintf(stderr, "Unable to locate function 'hdnSyncGetEndpoint' "
"within the library 'weslycln.dll'. error: %lu\n",
dwError);
FreeLibrary(hLib);
return 2;
}
rc = fpGetEndpoint(argV[1], buf, &bufsize);
if (rc == 0)
printf("Sync Endpoint van %s=%s\n", argV[1], buf);
else
printf("Fout bij het opvragen van het sync endpoint van
'%s'\nFoutcode: %ld\n",
argV[1], rc);
FreeLibrary(hLib);
return rc;
}
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3.2.7 hdnGetNodeNumber
hdnGetNodeNumber
Syntax:

int __stdcall hdnGetNodeNumber(char * lpBufNodeNumber, size_t * puBufSize)

Parameters:

lpBufNodeNumber

Het buffer waarin het nodenummer opgeslagen
wordt.
Pointer naar de omvang van de meegegeven
buffer. Indien blijkt dat het buffer te klein is wordt
de benodigde omvang (inclusief nul-byte) in
*puBufSize teruggegeven.

puBufSize

Beschrijving:

Leest uit het HDN certificaat het HDN nodenummer. Indien er geen certificaat
aangevraagd is dient deze eerst aangevraagd te worden.

Return:

0
ERR_INTERNAL_ERROR
100
ERR_MORE_DATA
1005
ERR_NO_CERTIFICATE
1020

Voorbeeld C#

using
using
using
using
using

indien het nodenummer bekend is. In het
opgegeven buffer wordt het nodenummer
teruggegeven.
Het certificaat kan niet gelezen worden.
indien het opgegeven buffer te klein is. In
*puBufSize wordt de benodigde omvang
teruggegeven.
indien geen certificaat is geïnstalleerd.

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
HDN;

namespace dotnettest
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int rc;
string node = "";
Console.WriteLine("Opvragen eigen aansluitnummer");
rc = HDN.Wesly.hdnGetNodeNumber(ref node);
if (rc == 0)
Console.WriteLine("Aansluitnummer=" + node);
else
Console.WriteLine("foutcode=" + rc);
}
}
}

Voorbeeld
C++:

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
typedef int (__stdcall * FT_GETNODENBR)(
char * lpBufEndpoint, size_t * puBufSize
);
int main( int argC, char ** argV )
{
HMODULE hLib;
FT_GETNODENBR fp;
char buf[256];
int bufsize = sizeof(buf);
long rc;
if( argC < 2 )
{
fprintf(stderr, "Usage: hdngetnode aansluitnummer.\n");
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hdnGetNodeNumber
return 1;
}
hLib = LoadLibrary("weslycln.dll");
if( hLib == NULL )
{
DWORD dwError = GetLastError();
fprintf(stderr, "Unable to load dynamic library "
"'weslycln.dll'. error: %lu\n", dwError);
return 1;
}
fp = (FT_GETNODENBR) GetProcAddress(hLib, "hdnGetNodeNumber");
if(fp == NULL )
{
DWORD dwError = GetLastError();
fprintf(stderr, "Unable to locate function 'hdnGetNodeNumber' "
"within the library 'weslycln.dll'. error: %lu\n",
dwError);
FreeLibrary(hLib);
return 2;
}
rc = fp (buf, &bufsize);
if (rc == 0)
printf("Aansluitnummer=%s\n", buf);
else
printf("Fout bij het opvragen van het aansluitnummer
\nFoutcode: %ld\n", rc);
FreeLibrary(hLib);
return rc;
}

3.2.8 hdnIsCertActive
hdnIsCertActive
Syntax:

long __stdcall hdnIsCertActive(void)

Beschrijving:

Controleer of er een actief certificaat is. Alleen als er een actief certificaat is
kunnen er berichten via het netwerk verstuurd en ontvangen worden.

Voorbeeld C#

using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
HDN;

namespace dotnettest
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int rc;
string node = "";
Console.WriteLine("Opvragen eigen aansluitnummer");
rc = HDN.Wesly.hdnGetNodeNumber(ref node);
if (rc == 0)
{
Console.WriteLine("Aansluitnummer=" + node);
rc = HDN.Wesly.hdnIsCertActive();
if( rc == 0 )
Console.WriteLine("Certificaat is aktief");
}
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hdnIsCertActive
else
Console.WriteLine("foutcode=" + rc);
}
}
}

Voorbeeld
C++

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
typedef int (__stdcall * FT_GETNODENBR)(
char * lpBufEndpoint, size_t * puBufSize
);
typedef int (__stdcall * FT_ISCERTACTIVE)(void);
int main( int argC, char ** argV )
{
HMODULE hLib;
FT_GETNODENBR fp;
FT_ISCERTACTIVE fp2;
char buf[256];
int bufsize = sizeof(buf);
long rc;
if( argC < 2 )
{
fprintf(stderr, "Usage: hdngetnode aansluitnummer.\n");
return 1;
}
hLib = LoadLibrary("weslycln.dll");
if( hLib == NULL )
{
DWORD dwError = GetLastError();
fprintf(stderr, "Unable to load dynamic library "
"'weslycln.dll'. error: %lu\n", dwError);
return 1;
}
fp = (FT_GETNODENBR) GetProcAddress(hLib, "hdnGetNodeNumber");
fp2 = (FT_ISCERTACTIVE) GetProcAddress(hLib, "hdnIsCertActive");
if(fp == NULL || fp2 == NULL)
{
DWORD dwError = GetLastError();
fprintf(stderr, "Unable to locate function "
"within the library 'weslycln.dll'. error: %lu\n",
dwError);
FreeLibrary(hLib);
return 2;
}
rc = fp(buf, &bufsize);
if (rc == 0)
{
printf("Aansluitnummer=%s\n", buf);
rc = fp2();
if( rc == 0 )
printf( “Certificaat is aktief\n” );
}
else
printf("Fout bij het opvragen van het aansluitnummer
\nFoutcode: %ld\n", rc);
FreeLibrary(hLib);
return rc;
}
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3.2.9 hdnSend
hdnSend
Syntax:

long __stdcall hdnSend(const char * lpszFilename, const char * lpszVxFilename )

Parameters:

lpszFilename

De bestandsnaam van het te versturen HDN bericht.

lpszVxFilename

De naam van een bestand waarin de Validate-module het
VX bericht met de gevonden fouten kan schrijven.

Beschrijving:

hdnSend zal zorgen dat het opgegeven bericht verstuurd wordt naar de
opgegeven ontvanger. Het nodenummer van de ontvanger wordt uit het bericht
gehaald.
De functie zorgt eerst dat het bericht gevalideerd wordt. Hiervoor wordt de
functie hdnValidate() aangeroepen. Is het bericht correct dan zal over het bericht
een digitale handtekening gezet worden en worden versleuteld alvorens de
communicatie wordt opgezet.
De functie zal controleren dat de ontvanger het bericht correct heeft ontvangen
en geaccepteerd. De ontvanger zal het bericht alleen accepteren indien de
ontvanger het bericht kan ontsleutelen en gecontroleerd heeft dat de digitale
handtekening correct is.

Return:

0

Bericht is verzonden. Er zijn geen fouten
opgetreden

ERR_NO_ENDPOINT
1007

Het HDN aansluitnummer dat in het bericht
onder OntvangerNrHDN staat, heeft geen
endpoint. Dit houdt in dat er naar dit
nummer geen berichten verstuurd kunnen
Het
HDN aansluitnummer dat in het bericht
worden.
onder OntvangerNrHDN staat, is geen
correct aansluitnummer. In het HDN is er
geen node met het opgegeven
Het
opgegeven bestand bestaat niet.
aansluitnummer.

ERR_NOT_FOUND
1006
ERR_NO_ENTRY
1009
ERR_FILE_OPEN
1011

Het opgegeven bestand kan niet geopend
worden.

ERR_FILE_READ
1012

Het opgegeven bestand kan niet gelezen
worden.

ERR_ENCRYPT_FAILURE
1010

Het versleutelen van het bericht is mislukt.

ERR_SIGNATURE_FAILURE
1002

Er kan geen digitale handtekening gezet
worden. Zorg dat er een geldig HDN
certificaat is aangevraagd.
Het antwoord van de remote node wordt
niet begrepen door de software.

ERR_HTPPARSE
1026
ERR_VALIDATE_NO_SCHEMA
1031
ERR_VALIDATE_NO_XML
1032
ERR_VALIDATE_WRONG_HDR
1033
ERR_VALIDATE_FATAL_ERROR
1034
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ERR_VALIDATE_UNRECOVERABL
E
1035
ERR_VALIDATE_RECOVERABLE
1036

Tijdens het valideren van het HDN bericht
zijn er fouten gevonden die niet in een
popup te herstellen zijn.
Tijdens het valideren van het HDN bericht
zijn er fouten gevonden die door de
eindgebruiker een popup te herstellen zijn.
ERR_VALIDATE_OLD_MSG_VERSI Er is een bericht met een berichtversie lager
ON
dan 6.0 ter verzending aangeboden. Deze
1038
berichten kunnen niet gevalideerd worden,
en mogen daarom niet via het HDN netwerk
worden verstuurd.
ERR_WRONG_SENDER
Er is een bericht ter verzending aangeboden,
1039
waarbij het veld HDNVerzenderNr in de
header niet overeenkomt met het lokale
HDN aansluitnummer. Het bericht wordt niet
verzonden.
Voorbeeld C#

using
using
using
using
using
using

System;
System.IO;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
HDN;

namespace dotnettest
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int rc;
string node = "";
string path = "C:\\advies\\outdir";
Console.WriteLine("Berichten verzenden");
string[] files = Directory.GetFiles(@path, "*.xml");
foreach(string file in files)
{
string vxfile = file.Replace(".xml", "_vx.xml");
Console.WriteLine("Validate " + file);
rc = HDN.Wesly.hdnValidate(file, vxfile);
if (rc == 0)
{
Console.WriteLine("Validate: OK");
rc = HDN.Wesly.hdnSend(file, vxfile);
if (rc == 0)
Console.WriteLine("Send: OK" );
else
Console.WriteLine ("Send fout " + rc);
}
else
Console.WriteLine ("Validate fout " + rc);
}
}
}
}

Voorbeeld
C++

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
typedef long ( __stdcall * FT_HDNSEND )(
const char * lpszFilename,
const char * lpszVxFilename
);
int main( int argC, char ** argV )
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{
HMODULE hLib;
FT_HDNSEND fpHdnSend;
long rc;
if( argC < 2 )
{
fprintf(stderr, "Usage: hdnsendtest filename.\n");
return 1;
}
hLib = LoadLibrary("weslycln.dll");
if( hLib == NULL )
{
DWORD dwError = GetLastError();
fprintf(stderr, "Unable to load dynamic library "
"'weslycln.dll'. error: %lu\n", dwError);
return 1;
}
fpHdnSend = (FT_HDNSEND) GetProcAddress(hLib, "hdnSend");
if( fpHdnSend == NULL )
{
DWORD dwError = GetLastError();
fprintf(stderr, "Unable to locate function 'hdnSend' "
"within the library 'weslycln.dll'. error: %lu\n",
dwError);
FreeLibrary(hLib);
return 2;
}
rc = fpHdnSend(argV[1],"VxFile");
if (rc == 0)
printf("OK!\n");
else
printf("Fout bij het verzenden van '%s'\nFoutcode: %ld\n",
argV[1], rc);
FreeLibrary(hLib);
return rc;
}

3.2.10 hdnSyncSend
hdnSyncSend
Syntax:

long __stdcall hdnSyncSend(const char * lpszFileIn, const char * lpszFileOut, const
char * lpszVxFilename )

Parameters:

lpszFileIn

De bestandsnaam van het te versturen HDN bericht.

lpszFileOut

De naam van een bestand waarin het retourbericht van de
synchrone sessie kan worden geschreven.

lpszVxFilename

De naam van een bestand waarin de Validate-module het
VX bericht met de gevonden fouten kan schrijven.

Beschrijving:

hdnSyncSend zal zorgen dat het opgegeven bericht verstuurd wordt naar de
opgegeven ontvanger. Het nodenummer van de ontvanger wordt uit het bericht
gehaald.
De functie zorgt eerst dat het bericht gevalideerd wordt. Hiervoor wordt de
functie hdnValidate() aangeroepen. Is het bericht correct dan zal over het bericht
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een digitale handtekening gezet worden en worden versleuteld alvorens de
communicatie wordt opgezet.
De functie zal controleren dat de ontvanger het bericht correct heeft ontvangen
en geaccepteerd. De ontvanger zal het bericht alleen accepteren indien de
ontvanger het bericht kan ontsleutelen en gecontroleerd heeft dat de digitale
handtekening correct is.
Return:

0

Bericht is verzonden. Er zijn geen fouten
opgetreden

ERR_NO_ENDPOINT
1007

Het HDN aansluitnummer dat in het bericht
onder OntvangerNrHDN staat, heeft geen
endpoint. Dit houdt in dat er naar dit
nummer geen berichten verstuurd kunnen
Het
HDN aansluitnummer dat in het bericht
worden.
onder OntvangerNrHDN staat, is geen
correct aansluitnummer. In het HDN is er
geen node met het opgegeven
Het
opgegeven bestand bestaat niet.
aansluitnummer.

ERR_NOT_FOUND
1006
ERR_NO_ENTRY
1009
ERR_FILE_OPEN
1011

Het opgegeven bestand kan niet geopend
worden.

ERR_FILE_READ
1012

Het opgegeven bestand kan niet gelezen
worden.

ERR_ENCRYPT_FAILURE
1010

Het versleutelen van het bericht is mislukt.

ERR_SIGNATURE_FAILURE
1002

Er kan geen digitale handtekening gezet
worden. Zorg dat er een geldig HDN
certificaat is aangevraagd.
Het antwoord van de remote node wordt
niet begrepen door de software.

ERR_HTPPARSE
1026
ERR_VALIDATE_NO_SCHEMA
1031
ERR_VALIDATE_NO_XML
1032
ERR_VALIDATE_WRONG_HDR
1033
ERR_VALIDATE_FATAL_ERROR
1034

Er zijn geen HDN schema's gevonden
waartegen gevalideer kan worden. Het
bericht mag niet verzonden worden.
Het te valideren bericht is geen XML
bestand.
Het HDN bericht heeft geen of een
incorrecte Header entiteit. Het bericht kan
niet gevalideerd worden.
Het HDN bericht kan niet gevalideerd
worden. De validate geeft een fatale fout.

ERR_VALIDATE_UNRECOVERABL
E
1035
ERR_VALIDATE_RECOVERABLE
1036

Tijdens het valideren van het HDN bericht
zijn er fouten gevonden die niet in een
popup te herstellen zijn.
Tijdens het valideren van het HDN bericht
zijn er fouten gevonden die door de
eindgebruiker een popup te herstellen zijn.
ERR_VALIDATE_OLD_MSG_VERSI Er is een bericht met een berichtversie lager
ON
dan 6.0 ter verzending aangeboden. Deze
1038
berichten kunnen niet gevalideerd worden,
en mogen daarom niet via het HDN netwerk
worden verstuurd.
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ERR_WRONG_SENDER
1039

Voorbeeld C#

using
using
using
using
using
using

Er is een bericht ter verzending aangeboden,
waarbij het veld HDNVerzenderNr in de
header niet overeenkomt met het lokale
HDN aansluitnummer. Het bericht wordt niet
verzonden.

System;
System.IO;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
HDN;

namespace dotnettest
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int rc;
string node = "";
string path = "C:\\advies\\outdir";
Console.WriteLine("Berichten synchroon verzenden");
string[] files = Directory.GetFiles(@path, "*.xml");
foreach(string file in files)
{
string vxfile = file.Replace(".xml", "_vx.xml");
string respfile = file.Replace(".xml", "_resp.xml");
rc = HDN.Wesly.hdnSyncSend(file,
if (rc == 0)
{
if (rc == 0)
Console.WriteLine("Send:
else
Console.WriteLine ("Send
}
else
Console.WriteLine ("Validate

respfile, vxfile);

OK" );
fout " + rc);
fout " + rc);

}
}
}
}

Voorbeeld
C++

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
typedef long (
const char
const char
const char
);

__stdcall * FT_HDNSYNCSEND )(
* lpszFileIn,
* lpszFileOut,
* lpszVxFilename

int main( int argC, char ** argV )
{
HMODULE hLib;
FT_HDNSYNCSEND fpHdnSyncSend;
long rc;
if( argC < 3 )
{
fprintf(stderr, "Usage: hdnsendtest "
"<input filename> <output filename>.\n");
return 1;
}
hLib = LoadLibrary("weslycln.dll");
if( hLib == NULL )
{
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DWORD dwError = GetLastError();
fprintf(stderr, "Unable to load dynamic library
"'weslycln.dll'. error: %lu\n", dwError);
return 1;
}
fpHdnSyncSend = (FT_HDNSYNCSEND) GetProcAddress(hLib,
"hdnSyncSend");
if( fpHdnSyncSend == NULL )
{
DWORD dwError = GetLastError();
fprintf(stderr, "Unable to locate function 'hdnSyncSend' "
"within the library 'weslycln.dll'. error: %lu\n", dwError);
FreeLibrary(hLib);
return 2;
}
rc = fpHdnSyncSend(argV[1], argV[2],"VxFile");
if (rc == 0)
printf("OK!\n");
else
printf("Fout bij het verzenden van '%s'\nFoutcode: %ld\n", argV[1],
rc);
FreeLibrary(hLib);
return rc;
}

3.2.11 hdnReceiveFrom
hdnReceiveFrom
Syntax:

long __stdcall hdnReceiveFrom(
long lFromNode,
const char * lpszFilename,
int * piMsgsToRecv)

Parameters:

lFromNode

Het HDN aansluitnummer waarmee verbinding gemaakt moet
worden om de berichten te ontvangen.

lpszFilename

De naam van het bestand waarin het ontvangen bericht
opgeslagen moet worden.

piMsgsToRecv

Pointer naar een int waarin de functie het aantal berichten
retourneert dat op de remote node voor de lokale node
klaarstaat, en dus nog niet is opgehaald.

Beschrijving:

De functie hdnReceiveFrom zal contact zoeken met de opgegeven node en het
eerstvolgende klaarstaande bericht ophalen. Dit bericht wordt weggeschreven in
het opgegeven bestand. Indien dit bestand nog niet bestaat wordt het bestand
gemaakt.
De functie zorgt er voor dat het ontvangen bericht ontsleuteld wordt en dat de
digitale handtekening van de verzender wordt gecontroleerd.
De variabele piMsgsToRecv geeft aan hoeveel berichten er nog op te halen zijn
op een server NA het ontvangen van het huidige bericht. Als er bijvoorbeeld op
een remote node 2 berichten moeten worden opgehaald, dan zal de waarde van
piMsgsToRecv dus 1 zijn. De waarde van piMsgsToRecv moet groter of gelijk aan
0 zijn.
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Return:

Voorbeeld C#

0

Indien er verbinding is gelegd met de opgegeven
node en er een bericht ontvangen is. Het
ontvangen bericht is opgeslagen in het
opgegeven bestand.

ERR_NO_MESSAGES
503

Indien er verbinding is gelegd met de opgegeven
node maar er op deze node geen bericht
klaarstaat.

ERR_DECRYPT_FAILURE
1004

Het bericht is ontvangen maar het bericht kon
niet ontsleuteld worden. De oorzaak is
waarschijnlijk dat lokaal onlangs een nieuw
certificaat is aangevraagd en de verzender het
bericht nog met een oud certificaat versleuteld
heeft. hdnReceiveFrom heeft een foutbericht
terug naar de afzender gestuurd. Het bericht zal
bij de afzender opnieuw versleuteld worden en bij
een volgend contact opnieuw worden
overgeseind.

ERR_SIGNATURE_FAILURE
1002

Er is een bericht ontvangen waarvan de digitale
handtekening niet klopt. Er is een foutbericht
naar de afzender gestuurd zodat deze bij een
volgend contact opnieuw de handtekening zet en
het bericht opnieuw zal aanbieden.

using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
HDN;

namespace dotnettest
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int rc;
string node = "300000";
int aantal = 0;
string targetfile = "C:\\advies\\indir\rx001.xml";
Console.WriteLine("Bericht ontvangen van " + node );
rc = HDN.Wesly.hdnReceiveFrom(node, targetfile, ref aantal);
if (rc == 0)
Console.WriteLine("Bericht ontvangen. Aantal=" + aantal );
else
Console.WriteLine ("Receive fout " + rc);
}
}
}

Voorbeeld
C++

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
typedef long (__stdcall * FT_HDNRECVFROM)(
const char * lpszNode, const char * lpszFilename, int * piMsgsToRecv
);
int main(int argC, char ** argV)
{
HMODULE hLib;
FT_HDNRECVFROM fpHdnRecv;
long rc;
int nogNietOpgehaald = 0;
char tmppath[MAX_PATH+1];

Pagina 32 van 135

HDN Software Reference Manual

30-04-18

char tmpfile[MAX_PATH+1];
if (argC < 2)
{
fprintf(stderr, "Usage: hdnreceivetest nodenumber.\n");
return 1;
}
if (GetTempPath(sizeof(tmppath), tmppath) == 0)
{
DWORD dwError = GetLastError();
fprintf(stderr, "Unable to retrieve temporary path. "
"error: %lu\n", dwError);
return 2;
}
if (GetTempFileName(tmppath, "hdn", 0, tmpfile) == 0)
{
DWORD dwError = GetLastError();
fprintf(stderr, "Unable to create temporary file. "
"error: %lu\n", dwError);
return 3;
}
hLib = LoadLibrary("weslycln.dll");
if (hLib == NULL)
{
DWORD dwError = GetLastError();
fprintf(stderr, "Unable to load dynamic library "
"'weslycln.dll'. error: %lu\n", dwError);
return 4;
}
fpHdnRecv = (FT_HDNRECVFROM) GetProcAddress(
hLib, "hdnReceiveFrom");
if (fpHdnRecv == NULL)
{
DWORD dwError = GetLastError();
fprintf(stderr, "Unable to locate function 'hdnReceiveFrom"
"' within the library 'weslycln.dll'. "
"error: %lu\n", dwError);
FreeLibrary(hLib);
return 5;
}
rc = fpHdnRecv(argV[1], tmpfile, &nogNietOpgehaald );
if (rc == 0)
{
char bfr[512];
FILE * fp = fopen(tmpfile, "rt");
if (fp == NULL)
{
fprintf(stderr, "Unable to open receive message. "
"File: %s\n", tmpfile);
FreeLibrary(hLib);
return 6;
}
while (fgets(bfr, sizeof(bfr), fp))
puts(bfr);
fclose(fp);
}
else
printf("Fout bij het ontvangen van berichten afkomstig "
"van '%s'\nFoutcode: %ld\n", argV[1], rc);
unlink(tmpfile);
FreeLibrary(hLib);
return rc;
}
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3.2.12
hdnValidate
hdnValidate
Syntax:

long __stdcall hdnValidate(
const char * lpszFilename,
const char * lpszVxFilename)

Parameters:

lpszFilename

De naam van het bestand met het HDN bericht dat gevalideerd
moet worden.

lpszVxFilenam De naam van een bestand waarin de Validate-module het VX
e
bericht met de gevonden fouten kan schrijven.
Beschrijving:

De hdnValidate zorgt dat het opgegeven bericht gevalideerd wordt tegen het
meest recente schema.
Deze functie zal nooit een popup tonen. Dat is de taak van de aanroeper. Als er
wel een popup getoond moet worden waarin de gebruiker de fouten kan
verbeteren dan dient de functie hdnValidateEx() uitgevoerd te worden.
Als het bericht niet correct is zal er een VX bericht gemaakt worden. Hierin
worden de gevonden fouten geschreven.

Return:

0

Het bericht is correct.

ERR_VALIDATE_NO_SCHEMA
1031

Er zijn geen HDN schema's gevonden
waartegen gevalideer kan worden. Het bericht
mag niet verzonden worden.
Het te valideren bericht is geen XML bestand.

ERR_VALIDATE_NO_XML
1032
ERR_VALIDATE_WRONG_HDR
1033
ERR_VALIDATE_FATAL_ERROR
1034
ERR_VALIDATE_UNRECOVERAB
LE
1035
ERR_VALIDATE_RECOVERABLE
1036

Het HDN bericht heeft geen of een incorrecte
Header entiteit. Het bericht kan niet
gevalideerd worden.
Het HDN bericht kan niet gevalideerd worden.
De validate geeft een fatale fout.
Tijdens het valideren van het HDN bericht zijn
er fouten gevonden die niet in een popup te
herstellen zijn.
Tijdens het valideren van het HDN bericht zijn
er fouten gevonden die door de eindgebruiker
een popup te herstellen zijn.

Voorbeeld C# using System;
using
using
using
using
using

System.IO;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
HDN;

namespace dotnettest
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int rc;
string node = "";
string path = "C:\\advies\\outdir";
Console.WriteLine("Berichten valideren");
string[] files = Directory.GetFiles(@path, "*.xml");
foreach(string file in files)
{
string vxfile = file.Replace(".xml", "_vx.xml");
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Console.WriteLine("Validate " + file);
rc = HDN.Wesly.hdnValidate(file, vxfile);
if (rc == 0)
{
Console.WriteLine("Validate: OK");
}
else
Console.WriteLine ("Validate fout " + rc);
}
}
}
}

Voorbeeld
C++

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
typedef long ( __stdcall * FT_VALIDATE)(
const char * lpszFilename,
const char * lpszVxFilename
);
int main( int argC, char ** argV )
{
HMODULE hLib;
FT_VALIDATE f;
long rc;
if( argC < 2 )
{
fprintf(stderr, "Usage: hdnvalidate filename.\n");
return 1;
}
hLib = LoadLibrary("weslycln.dll");
if( hLib == NULL )
{
DWORD dwError = GetLastError();
fprintf(stderr, "Unable to load dynamic library "
"'weslycln.dll'. error: %lu\n", dwError);
return 1;
}
fp = (FT_HDNSEND) GetProcAddress(hLib, "hdnValidate");
if( fp == NULL )
{
DWORD dwError = GetLastError();
fprintf(stderr, "Unable to locate function 'hdnValidate' "
"within the library 'weslycln.dll'. error: %lu\n",
dwError);
FreeLibrary(hLib);
return 2;
}
rc = fp (argV[1],"VxFile");
if (rc == 0)
printf("OK!\n");
else
printf("Fout bij het valideren van '%s'\nFoutcode: %ld\n",
argV[1], rc);
FreeLibrary(hLib);
return rc;
}
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3.2.13
hdnValidateEx
hdnValidateEx
Syntax:

long __stdcall hdnValidateEx(
const char * lpszFilename,
const struct ValidateInfo *info )

Parameters:

lpszFilename

De naam van het bestand met het HDN bericht dat gevalideerd
moet worden.

info

Een verwijzing naar een structure met parameters, die door de
aanroepende applicatie gevuld moet worden, alvorens deze
functie wordt aangeroepen.

Beschrijving:

De hdnValidateEx zorgt dat het opgegeven bericht gevalideerd wordt tegen het
meest recente schema.
Als door de validatie software een fout geconstateerd wordt, die door het popup
programma te herstellen is dan zal de popup automatisch geactiveerd worden.
Het structure ValidateInfo is alsvolgt opgebouwd
struct ValidateInfo
{
size_t
const char *
const char *
const char *
char *
size_t
const char *
const char *

Size;
// omvang van dit struct
PopUpProgram; // naam van het popup programma
PopUpIniFile; // naam van de inifile popup
// Moet NULL zijn
VxFileName; // naam van het bestand waarin het vx
// bericht in geschreven mag worden
VxBuffer;
// buffer waarin het VX bericht in
// geschreven mag worden
// Moet NULL zijn
BufSize;
// omvang van de buffer VxBuffer
// Moet 0 Zijn
SchemaDir;
// naam van de schema directory
ErrorDir;
// Naam van de directory waar het
// exitcode bestand geplaatst wordt.

};

Opmerking: De namen van het PopUpProgramma, SchemaDir en ErrorDir dienen
volledige padnamen te zijn.
Return:

Voorbeeld C#:

0

Het bericht is correct.

<> 0

Het bericht bevat fouten die niet door het popup
programma zijn te herstellen.

using
using
using
using
using
using

System;
System.IO;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
HDN;

namespace dotnettest
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int rc;
string node = "";
string path = "C:\\advies\\outdir";
string schemaDir = "C:\\HDN\\etc\\schemas";
string errorDir = "C:\\advies\\errors";
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string popupProgram = "C:\\HDN\\bin\\hdnpopup.exe";
Console.WriteLine("Berichten valideren");
string[] files = Directory.GetFiles(@path, "*.xml");
foreach(string file in files)
{
string vxfile = file.Replace(".xml", "_vx.xml");
Console.WriteLine("Validate " + file);
rc = HDN.Wesly.hdnValidateEx(file, popupProgram, vxfile,
schemaDir, errorDir );
if (rc == 0)
{
Console.WriteLine("Validate: OK");
}
else
Console.WriteLine ("Validate fout " + rc);
}
}
}
}

Voorbeeld
C++:

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
struct ValidateInfo
{
size_t
const char *
const char *
const char *
char *
size_t
const char *
const char *

Size;
PopUpProgram;
PopUpIniFile;
VxFileName;
VxBuffer;
BufSize;
SchemaDir;
ErrorDir;

//
//
//
//
//
//
//
//
//

omvang van dit struct
naam van het popup programma
naam van de inifile popup
naam van het VX bestand
buffer VX bericht
omvang van de buffer VxBuffer
naam van de schema directory
Naam van de directory waar het
exitcode bestand geplaatst wordt.

};
typedef long (__stdcall * FT_HDNVALEX)(
const char * lpszNode,
const struct ValidateInfo *info
);
int main(int argC, char ** argV)
{
HMODULE hLib;
FT_HDNVALEXE fpValidateEx;
long rc;
char tmppath[MAX_PATH+1];
char tmpfile[MAX_PATH+1];
if (argC < 2)
{
fprintf(stderr, "Usage: hdnvalidateex <fileName>.\n");
return 1;
}
if (GetTempPath(sizeof(tmppath), tmppath) == 0)
{
DWORD dwError = GetLastError();
fprintf(stderr, "Unable to retrieve temporary path. "
"error: %lu\n", dwError);
return 2;
}
if (GetTempFileName(tmppath, "hdn", 0, tmpfile) == 0)
{
DWORD dwError = GetLastError();
fprintf(stderr, "Unable to create temporary file. "
"error: %lu\n", dwError);
return 3;
}
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hLib = LoadLibrary("weslycln.dll");
if (hLib == NULL)
{
DWORD dwError = GetLastError();
fprintf(stderr, "Unable to load dynamic library "
"'weslycln.dll'. error: %lu\n", dwError);
return 4;
}
fpValidateEx = (FT_HDNVALEX) GetProcAddress(
hLib, "hdnValidateEx");
if (fpHdnValidateEx == NULL)
{
DWORD dwError = GetLastError();
fprintf(stderr, "Unable to locate function 'hdnValidateExe"
"' within the library 'weslycln.dll'. "
"error: %lu\n", dwError);
FreeLibrary(hLib);
return 5;
}
ValidateInfo Info;
char basePath[MAX_PATH];
GetModuleFileName( AfxGetInstanceHandle(), basePath, MAX_PATH );
for( int i = 0; i < 2; i++ )
{
if(( cp = strrchr( basePath, '\\' )) != NULL )
*cp = '\0';
}
// Now basePath holds the base installation directory.
// NOTE: Other mechanisms might be used to locate the HDN configuration
std::string
std::string
std::string
std::string
int rc;

schemaDir;
popupProg;
vxFile;
exitFile;

schemaDir = basePath;
schemaDir += "\\schemas";
popupProg = basePath;
popupProg += "\\bin\\HDNPopup.exe";
vxFile = basePath;
vxFile += "\\indir\\VX.xml";
exitFile = basePath;
exitFile += "\\outdir\exit.txt";
Info.Size
Info.PopUpIniFile
Info.PopUpProgram
Info.SchemaDir
Info.BufSize
Info.VxBuffer
Info.VxFileName
Info.ErrorDir

=
=
=
=
=
=
=
=

sizeof(ValidateInfo);
NULL;
popupProg.c_str();
schemaDir.c_str();
0;
NULL;
vxFile.c_str();
exitFile.c_str();

rc = fpValidateEx( argv[1], &Info );
return( rc );
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3.2.14 hdnSetSubnodeContext
hdnSetSubnodeContext
Syntax:

long __stdcall hdnSetSubnodeContext(const char * lpszSubnode)

Parameters:

lpszSubnode

Beschrijving:

Op een HDN Enterprise met subnodes worden de Wesly functies normaal
gesproken in het kader van de hoofdnode uitgevoerd. Dit houdt in dat bij het
uitvoeren van de Wesly functies het certificaat van de hoofdnode gebruikt wordt.

Het HDN aansluitnummer van de subnode waarnaar
omgeschakeld moet worden.

Vanaf HDN release 3.1 is het mogelijk om eerst om te schakelen naar een
subnode-omgeving, waarna de Wesly functies die door het programma daarna
worden aangeroepen, in het kader van de gekozen subnode uitgevoerd worden.
Om van een subnode naar de hoofdnode terug te schakelen, moet bij de aanroep
Return:

Voorbeeld C#

0

Succes, de omgeving is omgeschakeld

ERR_SUBNODE_NOT_FOUND

De opgegeven subnode is geen
subnode op dit systeem

ERR_SUBNODE_SWITCH_NOT_ALLO
WED

Er is al een subnode omgeving actief,
omschakelen is slechts éénmaal
toegestaan

using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
HDN;

namespace dotnettest
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int rc;
string node = "299999";
Console.WriteLine("subnode context");
rc = HDN.Wesly.hdnSetSubnodeContext(node);
if (rc == 0)
Console.WriteLine("Conext gewisseld");
else
Console.WriteLine ("context wisseling fout " + rc);
}
}
}

Voorbeeld
C++:

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
typedef int ( __stdcall * FT_HDNSETSUBNODECONTEXT )(
const char * lpszSubnode);
int main( int argC, char ** argV )
{
HMODULE hLib;
FT_HDNSETSUBNODECONTEXT fpHdnSetSubnodeContext;
long rc;
if( argC < 2 )
{
fprintf(stderr, "Usage: hdnswitchcontext subnode.\n");
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return 1;
}
hLib = LoadLibrary("weslycln.dll");
if( hLib == NULL )
{
DWORD dwError = GetLastError();
fprintf(stderr, "Unable to load dynamic library "
"'weslycln.dll'. error: %lu\n", dwError);
return 1;
}
fpHdnSetSubnodeContext = (FT_HDNSETSUBNODECONTEXT)
GetProcAddress(hLib, "hdnSetSubnodeContext");
if( fpHdnSetSubnodeContext == NULL )
{
DWORD dwError = GetLastError();
fprintf(stderr, "Unable to locate function”
”'hdnSetSubnodeContext' "
"within the library 'weslycln.dll'. error: %lu\n",
dwError);
FreeLibrary(hLib);
return 2;
}
rc = fpHdnSetSubnodeContext(argV[1]);
if (rc == 0)
printf("OK!\n");
else
printf("Fout bij naar '%s'\nFoutcode: %ld\n",
argV[1], rc);
FreeLibrary(hLib);
return rc;
}

3.2.15 hdnGetErrorString
hdnGetErrorString
Syntax:

Const char* __stdcall hdnGetErrorString( int errorCode )

Parameters:

errorCode

Beschrijving:

Retourneer een foutomschrijving, die bij een opgegeven foutcode hoort.

Return:

De omschrijving die bij de opgegeven foutcode hoort.

Voorbeeld C#

using
using
using
using
using

De foutcode, waarvan de tekst opgevraagd wordt.

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
HDN;

namespace dotnettest
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
string omschrijving = "";
Console.WriteLine("Bepaal foutomschrijving");
omschrijving = HDN.Wesly.hdnGetErrorString(1037);
Console.WriteLine ("Omschrijving bij " + rc + " is " +
omschrijving );
}
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}
}

Voorbeeld
C++:

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
typedef const char * t ( __stdcall * FT_HDNGETERRORSTRING )(
int errorcode );
int main( int argC, char ** argV )
{
HMODULE hLib;
FT_HDNGETERRORSTRING fp;
const char * rc;
if( argC < 2 )
{
fprintf(stderr, "Usage: hdnerrorstring code\n");
return 1;
}
hLib = LoadLibrary("weslycln.dll");
if( hLib == NULL )
{
DWORD dwError = GetLastError();
fprintf(stderr, "Unable to load dynamic library "
"'weslycln.dll'. error: %lu\n", dwError);
return 1;
}
fp = (FT_HDNGETERRORSTRING)
GetProcAddress(hLib, "hdnGetErrorString");
if( fp == NULL )
{
DWORD dwError = GetLastError();
fprintf(stderr, "Unable to locate function”
”'hdnGetErrorString' "
"within the library 'weslycln.dll'. error: %lu\n",
dwError);
FreeLibrary(hLib);
return 2;
}
rc = fp( atoi(argV[1]) );
printf("errorcode %d = %s\n", atoi(argV[1]), rc );
FreeLibrary(hLib);
return rc;
}

3.2.16 IsSaasNode
IsSaasNode
Syntax:

int __stdcall IsSaasNode(const char* node)

Parameters:

node

Beschrijving:

Een HDN Enterprise systeem kan subnodes hebben. Deze subnodes kunnen
reguliere subnodes zijn, maar ook SAAS subnodes. Via deze functie kan bepaald
worden of een opgegeven aansluitnummer al dan niet een SAAS node is.

Return:

0
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IsSaasNode
aansluitnummer kan niet gevonden
worden.

Voorbeeld C#

1

Het opgegeven aansluitnummer is een
SAAS node.

2

Het opgegeven aansluitnummer is een
SAAS node met een gedelegeerd
certificaat

using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
HDN;

namespace dotnettest
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
string node = "300000";
int rc;
Console.WriteLine("Bepaal type subnode");
rc = HDN.Wesly.IsSaasNode(node);
Console.WriteLine ("Status=" + rc );
}
}
}

Voorbeeld
C++:

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
typedef int( __stdcall * FT_ISAASNODE)(
const char * node );
int main( int argC, char ** argV )
{
HMODULE hLib;
FT_ISAASNODE fp;
const char * rc;
if( argC < 2 )
{
fprintf(stderr, "Usage: hdnissaas code\n");
return 1;
}
hLib = LoadLibrary("weslycln.dll");
if( hLib == NULL )
{
DWORD dwError = GetLastError();
fprintf(stderr, "Unable to load dynamic library "
"'weslycln.dll'. error: %lu\n", dwError);
return 1;
}
fp = (FT_ISAASNODE)
GetProcAddress(hLib, "IsSaasNode");
if( fp == NULL )
{
DWORD dwError = GetLastError();
fprintf(stderr, "Unable to locate function”
”'IsSaasNode' "
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"within the library 'weslycln.dll'. error: %lu\n",
dwError);
FreeLibrary(hLib);
return 2;
}
rc = fp( atoi(argV[1]) );
printf("issaasnode %s = %d\n", argV[1], rc );
FreeLibrary(hLib);
return rc;
}

3.2.17 hdnGetVersionOfNode
hdnGetVersionOfNode
Syntax:

long __stdcall hdnGetVersionOfNode(const char* node, char *buf, size_t bfrsize)

Parameters:

node

Het aansluitnummer waarvan we willen weten of dit een SAAS
node is

buf

Buffer dat met de versiestring gevuld wordt

bfrsize

Lengte van het meegegeven buffer

Beschrijving:

Vraag van een opgegeven aansluitnummer op, met welke versie van de HDN
software deze werkt.

Return:

0

Het HDN versienummer is opgevraag en in buf geretourneerd

<> 0

Er is een fout opgetreden

Voorbeeld C#

using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
HDN;

namespace dotnettest
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
string node = "300000";
int rc;
Console.WriteLine("Bepaal HDN versie");
rc = HDN.Wesly.hdnGetVersionOfNode(node);
Console.WriteLine ("Versie=" + rc );
}
}
}

Voorbeeld
C++:

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
typedef int( __stdcall * FT_HDNGETVERSIONOFNODE)(
const char * node );
int main( int argC, char ** argV )
{
HMODULE hLib;
FT_HDNGETVERSIONOFNODE fp;
int rc;
char buf[256];
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int bufsize = sizeof(buf);
if( argC < 2 )
{
fprintf(stderr, "Usage: hdngetversion node\n");
return 1;
}
hLib = LoadLibrary("weslycln.dll");
if( hLib == NULL )
{
DWORD dwError = GetLastError();
fprintf(stderr, "Unable to load dynamic library "
"'weslycln.dll'. error: %lu\n", dwError);
return 1;
}
fp = (FT_HDNGETVERSIONOFNODE)
GetProcAddress(hLib, "hdnGetVersionOfNode");
if( fp == NULL )
{
DWORD dwError = GetLastError();
fprintf(stderr, "Unable to locate function”
”'hdnGetVersionOfNode' "
"within the library 'weslycln.dll'. error: %lu\n",
dwError);
FreeLibrary(hLib);
return 2;
}
rc = fp( argV[1], buf, bufsize );
if( rc == 0 )
printf("HDN %s heeft versie %s\n", argV[1], buf );
FreeLibrary(hLib);
return rc;
}

3.2.18 hdnSyncGetVersionOfNode
hdnSyncGetVersionOfNode
Syntax:

long __stdcall hdnSyncGetVersionOfNode(const char* node, char *buf, size_t
bfrsize)

Parameters:

node

Het aansluitnummer waarvan we willen weten of dit een SAAS
node is

buf

Buffer dat met de versiestring gevuld wordt

bfrsize

Lengte van het meegegeven buffer

Beschrijving:

Vraag van een opgegeven aansluitnummer op, met welke versie van de HDN
software deze werkt.

Return:

0

Het HDN versienummer is opgevraag en in buf geretourneerd

<> 0

Er is een fout opgetreden

Voorbeeld C#

using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
HDN;

namespace dotnettest
{
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class Program
{
static void Main(string[] args)
{
string node = "300000";
int rc;
Console.WriteLine("Bepaal HDN versie");
rc = HDN.Wesly.hdnSyncGetVersionOfNode(node);
Console.WriteLine ("Versie=" + rc );
}
}
}

Voorbeeld
C++:

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
typedef int( __stdcall * FT_HDNSYNCGETVERSIONOFNODE)(
const char * node );
int main( int argC, char ** argV )
{
HMODULE hLib;
FT_HDNSYNCGETVERSIONOFNODE fp;
int rc;
char buf[256];
int bufsize = sizeof(buf);
if( argC < 2 )
{
fprintf(stderr, "Usage: hdngetversion node\n");
return 1;
}
hLib = LoadLibrary("weslycln.dll");
if( hLib == NULL )
{
DWORD dwError = GetLastError();
fprintf(stderr, "Unable to load dynamic library "
"'weslycln.dll'. error: %lu\n", dwError);
return 1;
}
fp = (FT_HDNGETVERSIONOFNODE)
GetProcAddress(hLib, "hdnSyncGetVersionOfNode");
if( fp == NULL )
{
DWORD dwError = GetLastError();
fprintf(stderr, "Unable to locate function”
”'hdnSyncGetVersionOfNode' "
"within the library 'weslycln.dll'. error: %lu\n",
dwError);
FreeLibrary(hLib);
return 2;
}
rc = fp( argV[1], buf, bufsize );
if( rc == 0 )
printf("HDN %s heeft versie %s\n", argV[1], buf );
FreeLibrary(hLib);
return rc;
}
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3.3 De Wesly Server library
3.3.1 De functies
De library exporteert de volgende functies:




hdnRunServer
hdnGetEndpoint
hdnGetErrorString

In de volgende paragrafen worden deze functies uitgelegd.

3.3.2 Functie prototypes
Om een functie daadwerkelijk te kunnen uitvoeren dient de functiepointer het juiste type te
hebben. De volgende functietypes zijn voor de Wesly Server library gedefinieerd.

Listing 3.2:
typedef long (__stdcall * CB_PUTMESSAGE)(
const char * filename
);
typedef long (__stdcall * CB_GETMESSAGE)(
const char * node,
char * filenameBfr,
size_t sizeFilenameBfr,
char * msgIdBfr,
size_t sizeMsgIdBfr
);
typedef long (__stdcall * CB_GETNBROFMESSAGES)(
const char * node,
long * bfrNbrMsgs
);
typedef long (__stdcall * CB_RESULTGETMESSAGE)(
const char * node,
long result,
const char * msgId
);
typedef bool (__stdcall * CB_CONTINUESERVICE)();
struct WeslyServerCallbacks
{
CB_PUTMESSAGE cbPutMessage;
CB_GETMESSAGE cbGetMessage;
CB_GETNBROFMESSAGES
cbGetNbrOfMessages;
CB_RESULTGETMESSAGE
cbResultGetMessage;
CB_CONTINUESERVICE
cbContinueService;
};
typedef long (__stdcall * FT_HDNRUNSERVER)(
struct WeslyServerCallbacks * callbacks
);
typedef int (__stdcall * FT_GETENDPOINT)(
const char * lpcszNode,
char * lpBufEndpoint,
size_t * puBufSize
);

3.3.3 Callbacks
De library maakt gebruik van callbacks naar de applicatie. Deze callbacks dienen de functionalitieit
te bieden voor het verwerken van HDN berichten. Hieronder worden de callbacks stuk voor stuk
beschreven. Als men eigen callback functies maakt dan moet rekening gehouden worden met de
volgende zaken:
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De verwerkingstijd van een callback functie moet kort zijn. Zolang de callback niet is
teruggekeerd wacht de HDN Client op antwoord. Duurt dit te lang dan zal de client software
de verbinding verbreken en een eventueel verzonden bericht als onverzonden beschouwen.



Een callbackfunctie dient nul terug te geven ten teken dat er geen fouten opgetreden zijn.
Een waarde ongelijk nul wordt gezien als een foutcode. Deze foutcode wordt doorgegeven
aan de client. De client zal bij een fout een eventueel verzonden bericht als onverzonden
beschouwen.



Uitzondering op het vorige punt zijn de callback functies die een boolean teruggeven.
Vooralsnog is dit alleen de functie CB_CONTINUESERVICE.

3.3.3.1 CB_PUTMESSAGE
CB_PUTMESSAGE
Syntax:

C++: long __stdcall CB_PUTMESSAGE(const char * filename)
C# : public static int PutMessage(string filename)

Parameters:

filename

Beschrijving:

De callback functie CB_PUTMESSAGE wordt aangeroepen als er een HDN
bericht is ontvangen.

Return:

0

Het ontvangen bericht is aan het back-office
aangeboden om verwerkt te worden

<> 0

Het ontvangen bericht kan niet verwerkt worden.

Voorbeeld C#

Voorbeeld C++

De naam van een tijdelijk bestand waarin het
ontvanger HDN bericht is opgeslagen.

static int PutMessage(string filename)
{
Console.WriteLine("Callback: hdnPutMessage " + filename );
return (0);
}
static long __stdcall * PutMessage(const char * filename)
{
return 0;
}

3.3.3.2 CB_GETMESSAGE
CB_GETMESSAGE
Syntax:

C++ long __stdcall CB_GETMESSAGE(const char * node,
char * filenameBfr, size_t sizeFilenameBfr,
char * msgIdBfr, size_t sizeMsgIdBfr)
C# static int GetMessage(string node, ref string filename, ref string msgid)

Parameters:

node

Het HDN aansluitnummer van de node die een
HDN bericht wil ontvangen.

filenameBfr

Een buffer waarin de callback functie de naam van
het bestand moet zetten waarin het gevraagde
HDN bericht staat
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De omvang van de buffer filenameBfr. In de huidige
implementatie is dit 512 bytes. Er is geen
mogelijkheid voor de callbackfunctie om een
bestandsnaam langer dan 512 karakters door te
geven.
Een buffer waarin het unieke ID van het bericht
opgeslagen kan worden. Dit ID wordt door de client
in de ontvangstbevestiging gebruikt (zie ook
CB_RESULTGETMESSAGE). Het ID dient te bestaan
uit printable ascii tekens tussen 0x20 en 0x7E.

sizeFilenameBfr

msgIdBfr

De omvang van de buffer msgIdBfr. In de huidige
implementatie is dit 64 bytes. Er is geen
mogelijkheid voor de callbackfunctie om een msgid langer dan 64 karakters door te geven.

sizeMsgIdBfr

Beschrijving:

De callback functie CB_GETMESSAGE wordt aangeroepen als een client om een
HDN bericht vraagt.

Return:

0

Het ontvangen bericht is aan het back-office
aangeboden om verwerkt te worden

1

Indien de callback functie niet met de parameters
overweg kan. Bijvoorbeeld als door een fout in de
software er geen nodenummer is opgegeven.

2

Als er geen bericht voor de opgegeven node
klaarstaan.

Voorbeeld C#

public static int GetMessage(string node, ref string filename, ref
string msgid)
{
Guid g;
System.Text.ASCIIEncoding enc = new System.Text.ASCIIEncoding();
g = Guid.NewGuid();
String userDir = "C:\\advies\\outdir";
try
{
int bytestoDo;
byte[] chars;
string[] files = Directory.GetFiles(@userDir, "*.xml");
filename = files[0];
msgid = g.ToString();
Console.WriteLine("appGetMessage: Guid=" + msgid + " filename="
+ filename);
}
catch (IOException e)
{
if (e.Source != null)
Console.WriteLine("appGetMessage: IOException: {0}", e.Source);
}
Console.WriteLine("appCallback: GetMessage node={0} filename={1}",
filename, msgid);
return (0);
}

Voorbeeld C++

static long __stdcall * GetMessage(const char * node,
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char * filenameBfr, size_t sizeFilenameBfr,
char * msgIdBfr, size_t sizeMsgIdBfr)
{
return 0;
}
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3.3.3.3 CB_GETNBROFMESSAGES
CB_GETNBROFMESSAGES
Syntax:

C++ long __stdcall CB_GETNBROFMESSAGES(const char * node, long *
bfrNbrMsgs)
C# public static int GetNumberOfMessages( string node, ref int count )

Parameters:

node

Het HDN aansluitnummer van de client die vraagt
hoeveel berichten er klaarstaan

bfrNbrMsgs

Buffer van 4 bytes waarin de callback functie het
aantal klaarstaande berichten terug kan geven.

Beschrijving:

De callback functie CB_GETNBROFMESSAGES wordt aangeroepen als de server
van een client het verzoek om het aantal klaarstaande berichten heeft
ontvangen.

Return:

0

Het aantal klaarstaande berichten is opgeslagen in
de buffer. Ook indien er 0 bericht klaarstaan dient
de callback functie *bfrNbrMsgs te vullen (in dit
geval met 0) en de waarde 0 terug te geven.

<> 0

De callback functie kan het aantal klaarstaande
berichten niet bepalen.

Voorbeeld C#

public static int GetNumberOfMessages(string node, ref int count)
{
Console.WriteLine("appGetNumberOfMessages: node={0}", node );
String userDir = "C:\\advies\\outdir";
count = 0;
try
{
string[] files = Directory.GetFiles(@userDir, "*.xml");
count = files.Count();
}
catch (IOException e)
{
if (e.Source != null)
Console.WriteLine("appGetNumberOfMessages: IOException: {0}",
e.Source);
}
return (0);
}

Voorbeeld C++

static long __stdcall * GetNbrOfMessages(
const char * node, long * bfrNbrMsgs)
{
printf( “Request message count for node %s\n”, node );
*bfrNbrOfMsgs = 0;
return 0;
}
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3.3.3.4 CB_RESULTGETMESSAGE
CB_RESULTGETMESSAGE
Syntax:

C++ long __stdcall CB_RESULTGETMESSAGE(
const char * node,
long result,
const char * msgId)
C# public static int ResultGetMessage(string node, int result, string msgid)

Parameters:

Node

Het HDN aansluitnummer van de client die
bevestigt dat een HDN is ontvangen

result

0 indien de client het bericht in goede staat heeft
ontvangen.
<> 0 indien de client het ontvangen bericht niet kon
verwerken omdat bijvoorbeeld de decrypt mislukt
is, of omdat de digitale handtekening niet klopt.

msgId

Het unieke ID dat de server bij de
CB_GETMESSAGE functie heeft doorgegeven.

Beschrijving:

De callback functie CB_RESULTGETMESSAGE wordt aangeroepen als de server
van een client de bevestiging heeft ontvangen dat een eerder opgevraagd
bericht op de client is aangekomen.

Return:

0

Als de ontvangstbevestiging verwerkt kan worden.

<> 0

Als de ontvangstbevestiging niet verwerkt kan
worden. Bijvoorbeeld doordat het opgegeven
msgId onbekend is op de server.

Voorbeeld C#

Voorbeeld C++

public static int ResultGetMessage(string node, int result, string msgid)
{
Console.WriteLine("appCallback: ResultGetMessage: node={0}
result={1} msgid={2}", node, result, msgid );
return (0);
}

static long __stdcall * ResultGetMessage(
const char * node, long result, const char * msgId)
{
printf( “ResultGetMessage: node=%s result=%d msgid=%s\n”,
node, result, msgId );
return 0;
}

3.3.3.5
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3.3.3.6 CB_CONTINUESERVICE
CB_CONTINUESERVICE
Syntax:

C++ bool __stdcall CB_CONTINUESERVICE()
C# public static int Continueserver()

Parameters:

geen parameters

Beschrijving:

Deze callback functie wordt door de HDN server software minimaal elke 10
seconden aangeroepen. Zolang de functie true teruggeeft zal de HDN server
actief blijven. Als de server false teruggeeft zal de HDN server geen nieuwe
verbindingen meer accepteren en zal de hdnRunServer() functie terugkeren.
Bestaande verbindingen worden nog wel afgewerkt. (zie ook hdnRunServer())

Return:

true

De service mag doorgaan met accepteren van
nieuwe verbindingen.

false

De service moet stoppen met het accepteren van
nieuwe verbindingen.

Voorbeeld C#

public static int ContinueServer()
{
Console.WriteLine("appCallback: ContinueServer");
return (runMode);
}

static bool __stdcall * ContinueService()
{
return true;
}

3.3.4 Voorbeelden
Bij de functies zijn voorbeelden gegeven. Alle voorbeeld programma's zijn geschreven in C en
getest met Microsoft Visual C/C++ 6.0 en/of Microsoft Visual C/C++ 9.0. De
voorbeeldprogramma's zijn gecompileerd met de volgende instellingen:

Compiler instellingen:
/nologo /MDd /W3 /Gm /GX /ZI /Od /D "_DEBUG" /D "WIN32" /D "_CONSOLE"
/D "_MBCS" /Fo"Debug/" /Fd"Debug/" /FD /GZ /c

Linker instellingen:
kernel32.lib /nologo /subsystem:console /incremental:yes
/pdb:"Debug/hdntest.pdb" /debug /machine:I386
/out:"Debug/hdntest.exe" /pdbtype:sept

3.3.5 hdnRunServer
hdnRunServer
Syntax:

C++ long __stdcall hdnRunServer(struct WeslyServerCallbacks * callbacks)
C# int RunServer()

Parameters:

callbacks
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hdnRunServer
Beschrijving:

Met deze functie wordt de HDN webservice gestart. De functie zal luisteren op
de TCP poort die met het programma hdnserverconfig.exe is opgegeven.
Inkomende verbindingen worden in een aparte thread afgehandeld.
De functie blijft actief zolang de callback CB_CONTINUESERVICE true
teruggeeft.

Return:

0

De functie is gestopt omdat
CB_CONTINUESERVICE false teruggaf.

1

De functie is gestop vanwege een fout. Bekijk de
logfile voor nadere informatie.

Voorbeeld C#

using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
System.IO;
HDNSRV;

namespace dotnettest
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int rc = 0;
int runMode = 1;
int runningAsChild = 0;
int pid = 0;
Console.WriteLine("DotNet HDN Server");
if (System.Diagnostics.Process.GetProcessesByName(
System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension
(System.Reflection.Assembly.GetEntryAssembly().Location)).Count() > 1)
runningAsChild = 1; HDNSRV.WeslyServer.cb.cbContinueServer =
new HDNSRV.WeslyServer.appContinueServer(Program.ContinueServer);
HDNSRV.WeslyServer.cb.cbPutMessage = new
HDNSRV.WeslyServer.appPutMessage(Program.PutMessage);
HDNSRV.WeslyServer.cb.cbGetMessage = new
HDNSRV.WeslyServer.appGetMessage(Program.GetMessage);
HDNSRV.WeslyServer.cb.cbGetNbrOfMessages = new
HDNSRV.WeslyServer.appGetNumberOfMessages(Program.GetNumberOfMessages);
HDNSRV.WeslyServer.cb.cbResultGetMessage = new
HDNSRV.WeslyServer.appResultGetMessage(Program.ResultGetMessage);
rc = HDNSRV.WeslyServer.RunServer(); if (runningAsChild == 0)
{
while (runMode == 1)
{
ConsoleKeyInfo key = Console.ReadKey();
Console.WriteLine(pid + " Got key " + key);
if (key.KeyChar == 'X') runMode = 0;
}
}
Console.WriteLine(pid + " Terminate");
}
}
}

Voorbeeld C++

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
typedef long (__stdcall * FT_HDNRUNSERVER)(struct WeslyServerCallbacks *
callbacks);
struct WeslyServerCallbacks callbacks;
static long __stdcall * PutMessage(const char * filename);
static long __stdcall * GetMessage(
const char * node,
char * filenameBfr,
size_t sizeFilenameBfr,
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char * msgIdBfr,
size_t sizeMsgIdBfr);
static long __stdcall * GetNbrOfMessages(
const char * node,
long * bfrNbrMsgs);
static long __stdcall * ResultGetMessage(
const char * node,
long result,
const char * msgId);
static bool __stdcall * ContinueService();
int main(int argC, char ** argV)
{
HMODULE hLib;
long rc;
FT_HDNRUNSERVER fpHdnRunServer;
hLib = LoadLibrary("weslysrv.dll");
if (hLib == NULL)
{
DWORD dwError = GetLastError();
fprintf(stderr, "Unable to load dynamic library "
"'weslysrv.dll'. error: %lu\n", dwError);
return 1;
}
fpHdnRunServer = (FT_HDNRUNSERVER)
GetProcAddress(hLib, "hdnRunServer");
if (fpHdnRunServer == NULL)
{
DWORD dwError = GetLastError();
fprintf(stderr, "Unable to locate function 'hdnRunServer' "
"within the library 'weslysrv.dll'. error: %lu\n",
dwError);
FreeLibrary(hLib);
return 2;
}
callbacks.cbPutMessage = PutMessage;
callbacks.cbGetMessage = GetMessage;
callbacks.cbResultGetMessage = ResultGetMessage;
callbacks.cbGetNbrOfMessages = GetNbrOfMessages;
callbacks.cbContinueService = ContinueService;
rc = fpHdnRunServer(callbacks);
if (rc == 0)
printf("OK!\n");
else
printf("Fout bij het verzenden van '%s'\nFoutcode: %ld\n",
argV[1], rc);
FreeLibrary(hLib);
return rc;
}
static long __stdcall * PutMessage(const char * filename)
{
return 0;
}
static long __stdcall * GetMessage(const char * node,
char * filenameBfr, size_t sizeFilenameBfr,
char * msgIdBfr, size_t sizeMsgIdBfr)
{
return 0;
}
static long __stdcall * GetNbrOfMessages(
const char * node, long * bfrNbrMsgs)
{
return 0;
}
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static long __stdcall * ResultGetMessage(
const char * node, long result, const char * msgId)
{
return 0;
}
static bool __stdcall * ContinueService()
{
return true;
}

3.3.6hdnGetEndpoint
hdnGetEndpoint
Syntax:

int __stdcall hdnGetEndpoint(
const char * lpcszNode,
char * lpBufEndpoint,
size_t * puBufSize)

Parameters:

lpcszNode

Het HDN aansluitnummer van een HDN node

lpBufEndpoint

Buffer waarin de URL opgeslagen wordt

puBufSize

Pointer naar de omvang van de meegegeven
buffer. Indien blijkt dat het buffer te klein is wordt
de benodigde omvang (inclusief nul-byte) in
*puBufSize teruggegeven.

Beschrijving:

Deze functie bepaalt de URL waarop de HDN service van de opgegeven node is
te bereiken. Indien de node geen HDN server is (of niet als zodanig is
geconfigureerd), dan geeft de functie ERR_NO_ENDPOINT terug.

Return:

0

Als het HDN aansluitnummer bekend is en een
(eigen) HDN server heeft. In het opgegeven buffer
wordt de URL met hostname en port
teruggegeven.

ERR_NO_ENDPOINT
1007

Als het HDN aansluitnummer wel bekend is maar
deze node geen eigen HDN server heeft.

ERR_NOT_FOUND
1006

Indien het HDN aansluitnummer onbekend is.

ERR_MORE_DATA
1005

Indien het opgegeven buffer te klein is. In *pSizeBfr
wordt de benodigde omvang teruggegeven.

Voorbeeld C#

using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
HDN;

namespace dotnettest
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int rc;
string endpoint = "";
rc = HDN.Wesly.hdnGetEndpoint( “300000”, ref endpoint);
if (rc == 0)
Console.WriteLine("Endpoint=" + endpoint);
else
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Console.WriteLine("foutcode=" + rc);
}
}
}

Voorbeeld
C++:

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
typedef int (__stdcall * FT_GETENDPOINT)(
const char * lpcszNode, char * lpBufEndpoint, size_t * puBufSize
);
int main( int argC, char ** argV )
{
HMODULE hLib;
FT_GETENDPOINT fpGetEndpoint;
char buf[256];
int bufsize = sizeof(buf);
long rc;
if( argC < 2 )
{
fprintf(stderr, "Usage: hdngetendpoint aansluitnummer.\n");
return 1;
}
hLib = LoadLibrary("weslycln.dll");
if( hLib == NULL )
{
DWORD dwError = GetLastError();
fprintf(stderr, "Unable to load dynamic library "
"'weslycln.dll'. error: %lu\n", dwError);
return 1;
}
fpGetEndpoint = (FT_GETENDPOINT) GetProcAddress(hLib, "hdnGetEndpoint");
if(fpGetEndpoint == NULL )
{
DWORD dwError = GetLastError();
fprintf(stderr, "Unable to locate function 'hdnGetEndpoint' "
"within the library 'weslycln.dll'. error: %lu\n",
dwError);
FreeLibrary(hLib);
return 2;
}
rc = fpGetEndpoint(argV[1], buf, &bufsize);
if (rc == 0)
printf("Endpoint van %s=%s\n", argV[1], buf);
else
printf("Fout bij het opvragen van het endpoint van
'%s'\nFoutcode: %ld\n",
argV[1], rc);
FreeLibrary(hLib);
return rc;
}
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3.3.7 hdnGetErrorString
hdnGetErrorString
Syntax:

Const char* __stdcall hdnGetErrorString( int errorCode )

Parameters:

errorCode

Beschrijving:

Retourneer een foutomschrijving, die bij een opgegeven foutcode hoort.

Return:

De omschrijving die bij de opgegeven foutcode hoort.

De foutcode, waarvan de tekst opgevraagd wordt.

Voorbeeld C# using System;

using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using HDNSRV;
namespace dotnettest
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int rc = 0;
string omschrijving = "";
Console.WriteLine("Bepaal foutomschrijving");
omschrijving =
HDNSRV.WeslyServer.getErrorString(1037);
Console.WriteLine("Omschrijving bij " + rc + " is " +
omschrijving);
}
}
}

Voorbeeld
C++:

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
typedef const char * t ( __stdcall * FT_HDNGETERRORSTRING )(
int errorcode );
int main( int argC, char ** argV )
{
HMODULE hLib;
FT_HDNGETERRORSTRING fp;
const char * rc;
if( argC < 2 )
{
fprintf(stderr, "Usage: hdnerrorstring code\n");
return 1;
}
hLib = LoadLibrary("weslycln.dll");
if( hLib == NULL )
{
DWORD dwError = GetLastError();
fprintf(stderr, "Unable to load dynamic library "
"'weslycln.dll'. error: %lu\n", dwError);
return 1;
}
fp = (FT_HDNGETERRORSTRING)
GetProcAddress(hLib, "hdnGetErrorString");
if( fp == NULL )
{
DWORD dwError = GetLastError();
fprintf(stderr, "Unable to locate function”
”'hdnGetErrorString' "
"within the library 'weslycln.dll'. error: %lu\n",
dwError);
FreeLibrary(hLib);
return 2;
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}
rc = fp( atoi(argV[1]) );
printf("errorcode %d = %s\n", atoi(argV[1]), rc );
FreeLibrary(hLib);
return rc;
}

Pagina 58 van 135

HDN Software Reference Manual

30-04-18

4 Installatie controle
4.1 Overzicht
Vanuit het hypotheek adviespakket moet het mogelijk zijn om vast te stellen of de nieuwe
communicatie software actief is. Dit is voornamelijk van belang tijdens de migratieperiode. Dan is
immers zowel het oude HDN netwerk, als het nieuwe actief.
De controle bestaat uit twee elementen.
De eerste stap beoogt vast te stellen of er nieuwe software geïnstalleerd is. De nieuwe software,
die volledig op het gebruik van digitale certificaten gebaseerd is, kan uitsluitend gebruikt worden
als er een geldig certificaat beschikbaar is.
Daarom is een tweede stap nodig, waarin gecontroleerd wordt of er een geldig certificaat
aanwezig is.

4.1.1 Controle op aanwezigheid

specifiek voor Windows

Tijdens installatie van de nieuwe HDN communicatiesoftware, wordt in het Windows register een
parameter opgenomen, waarmee naar de locatie van de geïnstalleerde software verwezen wordt.
Deze registersleutel staat in:
32-bit besturingssystemen:
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CS Engineering\HDN\

64-bit besturingssystemen met een 32-bit HDN installatie:
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\CS Engineering\HDN

64-bit besturingssystemen met een 64-bit HDN installatie:
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CS Engineering\HDN\

De parameter die naar de door de gebruiker gekozen installatie-directory verwijst is:
InstallDir=D:\Program Files\HDN\

De hierboven aangegeven locatie dient slechts als voorbeeld. In de praktijk zullen andere locaties
voorkomen. De directory die staat weergegeven bevat een aantal sub-directories. Eén van deze
directories is de bin/ directory, die alle nieuwe software bevat.
Controle of de software aanwezig is, gebeurt door controle op aanwezigheid van de library
certfunc.dll. Uitgaande van de gegevens in bovenstaande registersleutel, moet dus gecontroleerd
worden of het bestand:
D:\Program Files\HDN\bin\certfunc.dll

bestaat. Als dit het geval is, kan stap 2 uitgevoerd worden.
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4.1.2 Controle op aanwezigheid

specifiek voor Linux

Tijdens installatie van de HDN software wordt het bestand
/etc/default/hdn

aangemaakt, met daarin de bij de installatie gekozen parameters. De parameter die naar de door
de gebruiker gekozen installatie-directory verwijst is (als voorbeeld):
HDN_BASE=/home/hdn

Controle of de software aanwezig is, gebeurt door controle op aanwezigheid van de library
certfunc.so. Uitgaande van bovenstaande gegevens, moet dus gecontroleerd worden of de
symbolic link:
/home/hdn/lib/certfunc.so

bestaat. Als dit het geval is, kan stap 2 uitgevoerd worden.

4.1.3 Controle op actief certificaat
IsCertActive
Syntax:

int __stdcall IsCertActive()

Beschrijving:

De functie IsCertActive controleert of een certificaat geïnstalleerd en actief is

Return:

<0

Er is geen certificaat geïnstalleerd

0

Er is wel een cetificaat, maar het certificaat is
verlopen of door HDN ingetrokken

>0

Het certificaat is geldig. De geretourneerde waarde
geeft aan hoeveel dagen het certificaat nog geldig is.

Voorbeeld C#

using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
HDN;

namespace dotnettest
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int rc;
string node = "";
Console.WriteLine("Opvragen eigen aansluitnummer");
rc = HDN.Wesly.hdnGetNodeNumber(ref node);
if (rc == 0)
{
Console.WriteLine("Aansluitnummer=" + node);
rc = HDN.Wesly.hdnIsCertActive();
if( rc == 0 )
Console.WriteLine("Certificaat is aktief");
}
else
Console.WriteLine("foutcode=" + rc);
}
}
}

Voorbeeld
C++

#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#define LIBNAME
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int (__stdcall * IsCertActive)();
int main(int argc, char* argv[])
{
HMODULE hLib;
int
days;
if(( hLib = LoadLibrary( LIBNAME )) == NULL )
{
fprintf(stderr, "Error %lu: Unable to load dynamic library %s\n",
GetLastError(), LIBNAME );
return( 9 );
}
if(( IsCertActive = GetProcAddress( hLib, "IsCertActive" )) == NULL )
{
fprintf( stderr, "Error %lu: Unable to locate function
'IsCertActive'\n",
GetLastError() );
FreeLibrary(hLib);
return( 8 );
}
days = IsCertActive();
FreeLibrary( hLib );
if( days < 0 )
{
fprintf( stdout, "Er is geen certificaat aanwezig\n" );
return( 7 );
}
else if( days == 0 )
{
fprintf( stdout, "Het cetificaat is verlopen of ingetrokken\n" );
return( 6 );
}
fprintf( stdout, "Het certificaat is nog %d dagen geldig\n", days );
return( 0 );
}

4.1.4 Controle op HDN Software versie
De huidige versie van de HDN Software kan worden gecontroleerd aan de hand van het bestand
productversie van dit bestand is altijd gelijk aan de huidige versie van de HDN Software. De versie
kan als volgt worden opgevraagd:
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#pragma comment(linker,"/defaultlib:version.lib")
#define LIBNAME

"versiondll.dll"

int main( int argc, char* argv[] )
{
DWORD
dwSize
= 0;
BYTE
*pbVersionInfo
VS_FIXEDFILEINFO
*pFileInfo
UINT
puLenFileInfo

= NULL;
= NULL;
= 0;

dwSize = GetFileVersionInfoSize( LIBNAME, NULL );
if( dwSize == 0 )
{
printf( "Error in GetFileVersionInfoSize: %d\n", GetLastError() );
return 7;

Pagina 61 van 135

HDN Software Reference Manual

30-04-18

}
pbVersionInfo = new BYTE[ dwSize ];
if( !GetFileVersionInfo( LIBNAME, 0, dwSize, pbVersionInfo ) )
{
printf( "Error in GetFileVersionInfo: %d\n", GetLastError() );
delete[] pbVersionInfo;
return 8;
}
if( !VerQueryValue( pbVersionInfo, TEXT("\\"),
(LPVOID*) &pFileInfo, &puLenFileInfo ) )
{
printf( "Error in VerQueryValue: %d\n", GetLastError() );
delete[] pbVersionInfo;
return 9;
}
printf( "Product Version: %d.%d.%d.%d\n",
HIWORD(pFileInfo->dwProductVersionMS ),
LOWORD(pFileInfo->dwProductVersionMS ),
HIWORD( pFileInfo->dwProductVersionLS ),
LOWORD( pFileInfo->dwProductVersionLS )
);
return 0;
}

4.1.5 HDN XX berichten
De HDN Software maakt gebruik van de berichtsoort XX om meldingen die op de HDN
infrastructuur betrekking hebben, aan de gebruiker te kunnen melden. Onderstaande tabel geeft
de mogelijke XX berichttypes weer:
MeldingSoort
Urgentie
01 Bericht verzonden
01 Info
02 Bericht niet verzonden
03 Foutmelding
03 Certificaat gaat verlopen
02 Waarschuwing
04 CRL updates worden niet opgehaald
02 Waarschuwing
05 Schema updates worden niet opgehaald
02 Waarschuwing
06 Geen toegang tot SBF bestand
02 Waarschuwing
07 Bestanden in SBF worden niet verwerkt
02 Waarschuwing
08 Bestanden in directory worden niet
02 Waarschuwing
verwerkt
09 Berichtomvang is groter dan toegestaan 02 Waarschuwing
Tabel 4.1 Meldingsoorten

01 Bericht verzonden
Deze melding wordt vanaf een hoofdnode naar een onderliggende subnode verstuurd zodra een
door de subnode aangeboden bericht daadwerkelijk verzonden is.

02 Bericht niet verzonden
De verzending van een bericht door een hoofdnode kan om een aantal redenen mislukken. In elk
van deze gevallen vindt een melding naar de onderliggende subnode plaats. De reden waarom de
verzending mislukt is, wordt in het HDN logbestand geschreven. Onderstaande tabel geeft de
mogelijke oorzaken van het niet kunnen verzenden van een bericht weer.
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Urgentie
Error
Error
Error

Error

Error

Oorzaak
Het bestand is van het systeem verwijderd
Het bestand kan niet gelezen worden.
Dit is mogelijk het gevolg van een probleem met de bestandsrechten op de server.
Het bericht kan door de ontvanger niet ontsleuteld worden.
Deze fout is mogelijk het gevolg van het feit dat de verzender niet de actuele
certificaat gegevens van de ontvanger heeft. Dit kan veroorzaakt worden doordat
het programma GetCRL niet gestart wordt of niet in staat is de certificaat updates
op te halen.
De ontvanger is totaal onbereikbaar.
De ontvanger heeft geen geldig certificaat, waardoor een bericht niet naar deze
ontvanger verzonden kan worden.
De maximale verblijfsduur in de wachtrij is verstreken.
De HDN software blijft gedurende een instelbare periode proberen een bericht te
verzenden. Als deze periode verstreken is, wordt het bericht uit de wachtrij
verwijderd. Standaard zal de HDN software 30 dagen blijven proberen een bericht
te verzenden.
Tabel 4.2 Urgentie voor Bericht niet verzonden

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.

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.

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 dat geval ook gemeld hoeveel dagen het
geleden is dat de Schema updates voor het laatst opgehaald zijn.

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.
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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.

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.

09 Berichtomvang is groter dan toegestaan
Dit bericht wordt gestuurd wanneer een bestand wordt verzonden die de grootte van standaard
25 MB overschreid.

4.2 De HDN gegevensdirectory
4.2.1 Onder Windows
De HDN gegevensdirectory kan bepaald worden aan de hand van het parameterbestand
libparms.prm welke in dezelfde directory staat als waar libparms.dll staat. Dit is gelijk aan de bin/
directory onder de HDN installatiedirectory.
De volgende parameters in libparms.prm worden herkend en gebruikt:
Parameter
InstallDir

Type
String

DataDir

string

Default
De HDN
installatiedirectory

Omschrijving
De directory welke de
communicatiesoft-ware gebruikt als
HDN installatiedirectory.
De HDN datadirectory
De directory welke de
communicatiesoft-ware gebruikt als
HDN gegevensdirectory.
Tabel 4.3 Gegevensdirectory

4.2.2Onder Linux
De HDN gegevensdirectory is bij Linux installaties gelijk aan de HDN installatiedirectory. De
onder één gemeenschappelijke hoofddirectory, aangegeven door de HDN_BASE parameter (zie
paragraaf 4.1.2).
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5 HDN bericht schema's en Validatie
5.1 Inleiding
Berichten die via het Hypotheken Data Netwerk verstuurd worden moeten voldoen aan bepaalde
regels. Deze regels worden vastgelegd in schema's. Voor elk type bericht is er een schema. Een
schema bestaat uit een XSD bestand en een XML bestand, bv. AX.XSD en AX.XML voor het AX
bericht.
Het XSD bestand bevat de standaard Xml Schema Definition voor het HDN bericht. Elk bericht dat
door adviessoftware gemaakt wordt moet voldoen aan het XSD. Het XSD garandeert dat de
ontvanger de inhoud van het HDN bericht kan lezen.
Het XML bestand bevat aanvullende regels die van toepassing zijn op het HDN bericht. Het XML
zorgt er voor dat de inhoud van het HDN bericht door de ontvanger ook begrepen kan worden. In
appendix C staat de complete XSD waaraan het XML bestand moet voldoen.
Voordat berichten verstuurd worden dienen deze te worden gevalideerd. Hiervoor heeft de Wesly
Client library twee functies: hdnValidate() en hdnValidateEx(). Deze functies zijn uitgelegd in
paragrafen 3.2.12 en 3.2.13. Validatie gebeurd tegen het HDN bericht schema behorende bij de
ontvangercode van het HDN bericht. Verderop in dit hoofdstuk wordt e.e.a. nader toegelicht.
Algemene informatie over Xml Schema Definition vindt u op http://www.w3.org/XML/Schema.

5.2 Het ophalen van schema's
De HDN bericht schema's zijn centraal opgeslagen. Elke dag wordt meerder malen per dag door
de HDN Client software gecontroleerd of er een nieuwer schema aanwezig is en zoja, opgehaald.
Het ophalen van schema's gebeurt met het programma swpclient. Standaard zal het programma
de schema's ophalen die 'vandaag' geldig zijn. Het programma heeft echter de mogelijkheid om
ook schema's op te halen die in de toekomst liggen. De volgende paragraaf geeft een overzicht
van alle opties.

5.2.1 Commandline parameters
De commandline syntax van swpublisher-client is als volgt:
swpclient opties
De opties
Bij elk commando wordt met opties aangegeven om welk schema het gaat. Tabel 5.1 Swpublisherclient parameters toont de mogelijke opties voor swpclient.
Optie
-D <datum>

-T <berichtsoort>
-S <dir>

-M <mij-code>
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Omschrijving
De ingangsdatum van het schema. Indien niet opgegeven wordt het
schema opgehaald dat 'vandaag' geldig is.
Formaat: JJJJ-MM-DD
Haal alleen de schema's van deze berichtsoort op. Dit is de 2-letterige
afkorting, dus AX, SX, OX, etc.
Schrijf de nieuwe schema's weg in de opgegeven directory. Als geen -M is
opgegeven worden alle schema's opgehaald en in subdirectories geplaatst
waarbij de naam van de subdirectory de HDN tweelettercode van de
organisatie is.
De maatschappij in de tweelettercode., bijvoorbeeld "PB" voor de
Postbank. Zie voor de complete lijst het OntvangerCodeType in het
generieke HDN schema voor AX berichten.
Uitzondering is het ophalen van generieke schema's. In dat geval moet de
mij-code "HDN" zijn. (bijvoorbeeld: swpclient -T AX -M HDN).
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-V OR.AA.B.CC

Het specificeren van een bepaalde versie. OR is de maatschappij code,
AA.B is het generieke versienummer. CC is de maatschappij specifiek
versie. (bijvoorbeeld: swpclient -T AX -V NN.6.1.1).
Tabel 5.1 Swpublisher-client parameters

5.2.2 De configuratieparameters
De configuratieparameters van swpublisher-client zijn opgeslagen in het parameterbestand
<HDN gegevensdirectory> /etc/hdn/swpclient.prm
De volgende parameters worden door swpclient herkend en gebruikt:
Parameter
ServerURL

string

Type

Default
http://schema.hdn.nl:8083

ConnectTimeout

integer

30

ReceiveTimeout

Integer

30

SendTimeout

integer

30

SchemaDir

string

<HDN
gegevensdirectory>/schemas

LogLevel

integer

0

Omschrijving
De URL van de
swpublisher-server.
De connect timeout
in seconden.
De receive timeout
in seconden.
De send timeout in
seconden.
De directory
waaronder de
schema's
opgeslagen
worden.
Het niveau van
logging.

Tabel 5.2 Parameters swpclient.prm

5.2.3 De schema-directory
De schema's die swpclient ophaalt worden geplaatst in
.../schemas/HDN/schemas.dat.prm
de schema-directory. Standaard is dit de directory
/AX.xml
/AX.xsd
schemas onder de HDN gegevensdirectory. De schema/SX.xml
directory heeft altijd minimaal de subdirectory HDN.
/SX.xsd
Hierin staan de generieke schema's. De maatschappij/...
/AE/schemas.dat.prm
specifieke schema's worden ook in een subdirectory
/AX.xml
geplaatst. Deze subdirectory heeft als naam de code
/AX.xsd
van de betreffende maatschappij (zie voorbeeld
/BF/schemas.dat.prm
hiernaast). Deze code komt uit de OntvangerCodeType
/AX.xml
/AX.xsd
lijst uit de datacatalogus van HDN berichten.
/PB/schemas.dat.prm
/AX.xml
/AX.xsd
/...
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5.2.4 De bestanden in de schema-directory
In de schema-directory worden door de swpublisher-client twee soorten bestanden geplaatst.

BerichtSoort.xsd
Het schema zelf.

BerichtSoort.xml
Het Controle-XML bestand voor dit schema
Als er in een maatschappij-subdirectory voor een bepaalde berichtsoort geen schema is, dan
hanteert de maatschappij hiervoor het generieke HDN schema.

5.3 De beheertool en de schema webservice
De beheertool is een centrale web-applicatie waarmee HDN en maatschappijen hun eigen HDN
schema's kunnen onderhouden. Bouwers van adviessoftware kunnen via HDN Beheer een readonly toegang op de Beheertool krijgen zodat zij kunnen inspelen op de toekomstige wijzigingen in
de schema's nog voordat deze gepubliceerd zijn.
Zodra schema's gepubliceerd zijn, kan swpclient gebruikt worden om de schema's op te halen.
Schema's worden altijd gepubliceerd voor een datum in de toekomst. Zodra de publicatiedatum
bereikt is wordt het schema actief. Actieve schema's worden automatisch opgehaald door de HDN
Client, of handmatig door op elk gewenst moment swpclient aan te roepen (zie paragraaf. 5.2).
Schema's die nog niet actief zijn kunnen met behulp van extra commandline opties aan swpclient,
toch opgehaald worden (zie paragraaf 5.2.1).

Voorbeeld 5.1:
C:\...\HDN\bin> swpclient -T AX -D 2006-08-04 -M HDN

Dit voorbeeld toont de parameters om het generieke AX schema op te halen dat 4 augustus 2006
actief wordt.

Voorbeeld 5.2:
C:\...\HDN\bin> swpclient -T AX -D 2006-08-04 -V NN.6.1.1

Dit voorbeeld toont de parameters om het specifieke AX schema van Nationale Nederlanden
versie 6.1.1 op te halen dat 4 augustus 2006 actief wordt.

5.4 Validatie van HDN berichten
Het valideren van een te versturen bericht vindt plaats in twee opeenvolgende stappen:
1. Valideren tegen het XSD schema
2. Valideren tegen het maatschappij XML bestand (controleXML)
Stap 1 bepaalt twee zaken:
 Of het XML bericht voldoet aan de definitie.
 Of het bericht inhoudelijk correct is.
Zolang niet aan beide voorwaarden voldaan wordt, kan dit bericht niet worden verstuurd.
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Stap 2 bepaalt of aan conditionele voorwaarden wordt voldaan. Ook hierbij geldt dat bij het niet
aan één of meerdere van deze voorwaarden voldoen van het bericht, deze niet verstuurd kan
worden.

5.4.1 Bepalen berichtsoort en ontvangercode
Voordat er met het valideren begonnen kan worden moeten er eerst de volgende zaken bepaald
worden.
 Welke XSD schema hanteren we voor de validatie.
 Welke controle XML hanteren we voor de validatie.
Het bepalen van het benodigde schema gaat aan de hand van de volgende regels in de header
van het bericht.
<Header>
<VerzenderNrHDN>260846</VerzenderNrHDN>
<VerzenderNaam>Optima</VerzenderNaam>
<OntvangerNrHDN>200006</OntvangerNrHDN>
<OntvangerNaam>Postbank</OntvangerNaam>
<BerichtSoort>AX OfferteAanvraag</BerichtSoort>
<BerichtVersie>6.2</BerichtVersie>
<OntvangerCode>IN ING</OntvangerCode>
<VerzendTijd>
<Uur>11</Uur>
<Minuten>50</Minuten>
<Seconden>42</Seconden>
</VerzendTijd>
<AanvraagVolgNr>AX000001</AanvraagVolgNr>
<AanvraagVersie>1</AanvraagVersie>
<PakketNaam>HYPOTHEEKADVIES PAKKET</PakketNaam>
<PakketVersie>1.0</PakketVersie>
<Valuta>001 EUR</Valuta>
<HeaderTekst Volgnummer="1">
<TekstRegel Regelnummer=="1">Test ivm certificering versie
</Header>

3.1</TekstRegel>

Het bericht type wordt bepaald aan de hand van eerste twee tekens in de berichtsoort regel. In dit
geval gaat het om een AX bericht: een offerte aanvraag.
De eerste twee tekens in de ontvangercode regel geven aan welk specifiek XSD schema en
controle XML gebruikt moet worden. Er bestaan generieke HDN schema´s waar berichten zich aan
moeten houden, maar maatschappij specifieke schema´s overrulen de generieke HDN schema´s
(zie paragraaf 5.2.3).
In dit geval zal de software zoeken naar een schema map in de standaard HDN schema directory
met de naam IN (ING). In deze map zal naar de bestanden AX.xsd en AX.xml worden gezocht. Als
dit om een bepaalde reden niet lukt, dan zal er geprobeert worden om het generiek bestanden te
openen. Deze worden gezocht onder de standaard HDN schema directory in de HDN map.
Indien ook dit niet lukt, zal de validatie niet doorgaan en een error code retourneren.

5.4.2 Valideren tegen het XSD schema
Als eenmaal bekend is tegen welk schema er gevalideerd kan worden zal de validatie beginnen
met de xsd validatie.
Het valideren tegen het xsd schema werkt in twee stappen. Eerst zal de header van het bericht
worden gelezen om het berichtsoort en de ontvangercode te bepalen (zie paragraaf 5.4.1). Er
wordt op dit moment niet gevalideerd. Nadat de berichtsoort en ontvangercode bekend zijn zal
het bericht door de module aan de hand van het bepaalde schema worden ingelezen en
gevalideerd. Elke XSD fout wordt door de module afgevangen en als een ErrorXSD element aan
het VX bestand toegevoegd.
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Fouten kunnen de volgende reden hebben:



Ontbrekende velden
Inhoudelijke fouten in de velden

De module loopt het hele XML bestand door en meldt verschillende fouten die gebruikt kunnen
worden om het bericht later evt. te herstellen.

5.4.3 Valideren tegen het controle XML
De controle XML validatie vindt plaats na de validatie tegen het XSD schema. Er wordt bij deze
validatie gebruik gemaakt van een controle XML bestand wat per maatschappij een set controle
regels bevat die niet in een XSD schema opgenomen kunnen worden. Dit zijn met name controles
op velden die qua inhoud afhankelijk zijn van de inhoud en/of het al dan niet voorkomen van
andere velden.
De regels uit het controle XML bestaan uit condities en voorwaarden. Als er aan een conditie
voldaan wordt, dan moet ook de bijhorende voorwaarde worden voldaan.
Het verwerken van het XML validatie bestand bestaat uit het één voor één inlezen van de
validatieregels en deze vervolgens te controleren. De controle bestaat uit het ophalen van de
conditie waarden uit het te valideren bericht en deze conform de validatie regel te controleren.
Indien de conditie geldig is wordt vervolgens de voorwaarde gecontroleerd.
Er is een fout indien de voorwaarde voor een bepaalde conditie niet geldt.
De gevonden fouten zullen aan het VX bestand als ErrorXML entry worden toegevoegd.

5.4.4 VX bericht
Indien er door de validatie fouten gevonden zijn, zullen deze in het VX bestand als error entries zijn
toegevoegd. Het VX bestand geeft dus een overzicht van alle gevonden fouten, voor zowel de
XSD validatie fouten, als de eventuele XML validatie fouten. Indien de fouten te hertellen zijn door
de popup (zie paragraaf 3.2.12), zal de popup aan de hand van het VX bestand het bericht kunnen
herstellen.
Hieronder een voorbeeld van een VX bericht:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XSDValidation>
<AanvraagVolgNr>AFINHYP060713161601852F06174A9</AanvraagVolgNr>
<XSDFile>C:\Program Files\hdn\schemas/GM/AX.xsd</XSDFile>
<ErrorXSD>
<Type>Text</Type>
<ErrorID>1</ErrorID>
<Value />
<Message1>16391 Element 'DuurInMnd' is not valid for content model:
'((CodeLeningDeel,ProductNaam,CodeDeelMij,DuurInMnd,LeningDeelBedrag,AflossingsVorm,RenteAfs
praak,RenteVastInMnd,RenteBedenkTijd,RenteBedenkTijdInMnd,DisagioPct,DisagioBedrag,Betalings
Termijn,BetalingAchteraf,RentePct,RenteAfspraakOmschr,RentePctBovenMarge,RentePctOnderMarge,
PctConsumptief,RenteAftrekEindDt,ExtraAflossing,KortingsRegeling),FinancieleDekking)',loc=//
Lening[1]/Leningdeel[1]/</Message1>
<Message2 />
<Location>//Lening[1]/Leningdeel[1]/</Location>
</ErrorXSD>
<ErrorXSD>
<Type>Text</Type>
<ErrorID>2</ErrorID>
<Value />
<Message1>16391 Element 'PasseerDt' is not valid for content model:
'((HypotheekBedrag,HypothecaireInschrijving,Financier,Regeling,ProductNaam,CodeLeningMij,Pas
seerDt,IngebEigenMiddelen,AOVJN,MaatwerkOplossing),Leningdeel)',loc=//Lening[1]/</Message1>
<Message2 />
<Location>//Lening[1]/</Location>
</ErrorXSD>
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<ErrorXML>
<Soort>melding</Soort>
<ErrorID>3</ErrorID>
<Type>Text</Type>
<Value />
<Message1>16391 Indien er een verplichting wordt afgelost uit de hypotheek, dient het
aflossingsbedrag te worden opgegeven.</Message1>
<Message2>Indien er een verplichting wordt afgelost uit de hypotheek, dient het
aflossingsbedrag te worden opgegeven. VwVerplicht -> Veld BESTAAT NIET.</Message2>
<Location>//Hypotheekgever[1]/Verplichtingen[1]/AflosBedrag</Location>
</ErrorXML>
<ErrorXML>
<Soort>melding</Soort>
<ErrorID>4</ErrorID>
<Type>Combo</Type>
<Value />
<Message1>16391 U dient een geldig en actueel product van GMAC Hypotheken te
kiezen.</Message1>
<Message2>U dient een geldig en actueel product van GMAC Hypotheken te kiezen.
</Message2>
<Location>//Lening[1]/CodeLeningMij</Location>
<Options>
<Option>GM003 GMAC Comfort Hypotheek</Option>
<Option>GM006 GMAC Star Hypotheek</Option>
<Option>GM007 GMAC Meer Mogelijk Hypotheek</Option>
<Option>GM008 GMAC Basis Hypotheek</Option>
<Option>GM009 GMAC 85% Hypotheek</Option>
<Option>GM010 GMAC Maatwerk Hypotheek</Option>
<Option>GM011 GMAC Bright Hypotheek</Option>
</Options>
</ErrorXML>
<ErrorXML>
<Soort>melding</Soort>
<ErrorID>5</ErrorID>
<Type>Combo</Type>
<Value />
<Message1>16391 U dient een geldige dekking te kiezen van GMAC Hypotheken.</Message1>
<Message2>U dient een geldige dekking te kiezen van GMAC Hypotheken. </Message2>
<Location>//Lening[1]/Leningdeel[1]/CodeDeelMij</Location>
<Options>
<Option>GM001 GMAC Switch</Option>
<Option>GM002 GMAC Spaar</Option>
<Option>GM003 GMAC aflossingsvrij</Option>
<Option>GM004 GMAC Leven</Option>
<Option>GM005 GMAC Annuiteit</Option>
<Option>GM006 GMAC Beleggingspolis</Option>
<Option>GM007 GMAC Beleggingsrekening</Option>
<Option>GM008 GMAC Aflossingsvrij (tijdelijk)</Option>
</Option>
</ErrorXML>
</XSDValidation>

Het VX bericht begint met het <AanvraagVolgNr> en de locatie van de XSD schema file <XSDFile>
waartegen gevalideerd is. Deze locatie is van belang, omdat de Popup de XSD file gebruikt om de
juiste mogelijkheden te kunnen tonen voordat het bericht hersteld kan worden.
<Type> geeft aan in wat voor soort GUI element de waarde getoond c.q. aangepast moet worden.
Twee mogelijkheden zijn aanwezig:



Text: Een standaard textbox moet worden gebruikt
Combo: Een combobox moet worden gebruikt. De Popup zal zelf de waarden ophalen die
getoond moeten worden.

<ErrorXSD> en <ErrorXML> zijn tags die respectievelijk aangeven dat het om een XSD validatie
error of een XML validatie error gaat.
Het <ErrorID> geeft het error nummer weer en telt door vanaf de laatst gevonden fout in de XSD
validatie met het aantal ErrorXML entries.
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De tag <Options> wordt gebruikt om de inhoud van een Combobox aan de Popup door te geven
Deze combobox kan gevuld worden, door wat de popup in de Xsd file haalt indien er een fout bij
de XSD validatie naar boven komt.
De optie lijsten uit de XSD file zijn echter dermate lang dat er gekozen is om eventuele beperkte
optie lijsten in de ControleXML op te nemen.
Indien er een XSD validatie fout naar voren komt zullen de opties daarom in eerste instantie uit de
XSD file worden gehaald. Indien er echer een bijhorende error in de ControleXML validatie wordt
gevonden, dan zullen de opties uit de ControleXML file in het VX bericht worden opgenomen en
zal de inhoud van de combobox dus vervangen worden wat in de <Options> tag vermeld wordt.
De tag <Soort> binnen een <ErrorXML> tag kan "melding" of "fout" bevatten. Deze tekst wordt uit
de bijhorende regel van het controleXML gehaald.
Indien het een melding betreft kan deze worden verwerkt via de Popup, indien het een fout
betreft dient deze te worden hersteld via het adviespakket.
Het XSD schema van het VX bericht is te vinden in appendix D van dit document.
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6 Poortwachter
Partijen die aangesloten zijn op het HDN netwerk kunnen berichten met elkaar uitwisselen of
gebruik maken van de op het HDN netwerk aangesloten diensten. Met behulp van de
poortwachter kan gedefinieerd worden welke partijen geautoriseerd zijn berichten met elkaar uit
te wisselen. Per aanbieder, e.g. een geldgever, kan gedefinieerd worden welke partijen
geautoriseerd zijn berichten met hem/haar uit te wisselen.
In de basis kan met behulp van de HDN poortwachter gedefinieerd worden:




De berichtsoorten die een partij naar een bepaalde aanbieder (e.g. geldgever) mag
communiceren.
Aan welke eisen het bericht dient te voldoen, e.g. een bepaalde berichtversie
Naar welke node een bericht gerouteerd dient te worden. (bijv. LX berichten naar node
nummer x, AX naar node nummer y).

Wanneer een bericht wordt aangeboden om te versturen zal dus eerst de poortwachter worden
geraadpleegd om te controleren of het aansluitnummer inderdaad het bericht naar de ontvanger
mag versturen. Deze controle vindt plaats via synchrone communicatie waardoor direct het
antwoord kan worden verwerkt.

Verzender

HDN Bericht

Versturen

INTERNET

Aanroep
HDN
Poortwachter

Aanbieder

Dienstbericht

HDN Poortwachter
Figuur 6.1 overzicht communicatie Poortwachter

1.

Bericht wordt klaargezet voor verzending

2.

HDN Poortwachter wordt aangeroepen

3.

Er vindt controle plaats of het bericht mag worden verzonden

4. Wanneer de poortwachter heeft geantwoord dat het bericht verzonden mag worden, zal
deze naar de aanbieder worden doorgezet.
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6.1 Berichtsoort niet ondersteund
Wanneer een bericht wordt verzonden naar een aanbieder dat niet is toegestaan, dan wordt
hiervoor een SX bericht gegenereerd. In het onderstaande SX bericht is te zien dat het bericht niet
de aanbieder 200354 geen DX berichten ondersteunt.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<StatusMelding>
<Header>
<VerzenderNrHDN>300502</VerzenderNrHDN>
<VerzenderNaam>HDN Test1</VerzenderNaam>
<OntvangerNrHDN>300354</OntvangerNrHDN>
<OntvangerNaam>HDN Test2</OntvangerNaam>
<BerichtSoort>SX StatusMelding</BerichtSoort>
<BerichtVersie>14.0</BerichtVersie>
<MaatschappijVersie>HDN.14.0</MaatschappijVersie>
<VerzendDt>
<Dag>15</Dag>
<Maand>8</Maand>
<Jaar>2014</Jaar>
</VerzendDt>
<VerzendTijd>
<Uur>9</Uur>
<Minuten>22</Minuten>
<Seconden>53</Seconden>
</VerzendTijd>
<AanvraagVolgNr>123456</AanvraagVolgNr>
<AanvraagVersie>1</AanvraagVersie>
<PakketNaam>WESLY</PakketNaam>
<PakketVersie>0</PakketVersie>
</Header>
<Status>
<StatusDt>
<Dag>15</Dag>
<Maand>8</Maand>
<Jaar>2014</Jaar>
</StatusDt>
<StatusTijd>
<Uur>9</Uur>
<Minuten>22</Minuten>
<Seconden>53</Seconden>
</StatusTijd>
<ResponsOpBerichtSoort>DX DocumentBericht</ResponsOpBerichtSoort>
<StatusTekstRegels>
<TekstRegel>Aanbieder ondersteunt geen DX DocumentBericht
berichten.</TekstRegel>
</StatusTekstRegels>
</Status>
</StatusMelding>
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6.2 Geen autorisatie
Wanneer er wordt geprobeerd een bericht naar een aanbieder te sturen terwijl de verzender geen
toegang heeft dan wordt hiervan een SX bericht gegenereerd en in de indir geplaatst. Het bericht
zal niet worden verzonden naar de aanbieder.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<StatusMelding>
<Header>
<VerzenderNrHDN>300502</VerzenderNrHDN>
<VerzenderNaam> HDN Test1</VerzenderNaam>
<OntvangerNrHDN>300354</OntvangerNrHDN>
<OntvangerNaam> HDN Test2</OntvangerNaam>
<BerichtSoort>SX StatusMelding</BerichtSoort>
<BerichtVersie>14.0</BerichtVersie>
<MaatschappijVersie>HDN.14.0</MaatschappijVersie>
<VerzendDt>
<Dag>15</Dag>
<Maand>8</Maand>
<Jaar>2014</Jaar>
</VerzendDt>
<VerzendTijd>
<Uur>10</Uur>
<Minuten>12</Minuten>
<Seconden>41</Seconden>
</VerzendTijd>
<AanvraagVolgNr>123456</AanvraagVolgNr>
<AanvraagVersie>1</AanvraagVersie>
<PakketNaam>WESLY</PakketNaam>
<PakketVersie>0</PakketVersie>
</Header>
<Status>
<StatusDt>
<Dag>15</Dag>
<Maand>8</Maand>
<Jaar>2014</Jaar>
</StatusDt>
<StatusTijd>
<Uur>10</Uur>
<Minuten>12</Minuten>
<Seconden>41</Seconden>
</StatusTijd>
<ResponsOpBerichtSoort>DX DocumentBericht</ResponsOpBerichtSoort>
<StatusTekstRegels>
<TekstRegel>Toegang niet verleend door aanbieder.</TekstRegel>
</StatusTekstRegels>
</Status>
</StatusMelding>
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6.3 Poortwachter niet bereikbaar
De HDN Poortwachter wordt aangeroepen op het moment dat een bericht over de lijn moet gaan.
Het kan voorkomen dat de HDN Poortwachter niet bereikbaar is. Dit kan komen doordat de HDN
Poortwachter server niet beschikbaar is maar ook doordat er andere netwerk issues zijn die buiten
de controle van HDN liggen (bijvoorbeeld interne netwerk verzender, Internet routering issues).
Voor situaties waar de HDN Poortwachter niet geraadpleegd kan worden wordt gebruik gemaakt
van een lokaal opgeslagen caching mechanisme. In deze cache staat per verzender-aanbiederberichtsoort een simpele instructie of het bericht zonder HDN Poortwachter controle toch
verzonden mag worden. Deze cache wordt elke dag geupdate.
Wacht op volgende
run

Biedt
Bericht aan

J

Poortwachter
Beschikbaar?

Verzend
bericht

J

N

Check datastore

Expired?

J

Bericht
vasthouden

N

J
Controleer
Aanbieder
configuratie

Is aanbieder?

J

Vasthouden?
N

N

In bericht wordt niet verzonden als de HDN Poortwachter niet bereikbaar is en:
-

De cache langer dan 3 dagen niet geupdate is ofDe aanbieder aangegeven heeft dat de HDN Poortwachter controle voor de
verzender/berichtsoort verplicht is ofDe verzender in de cache heeft staan dat communicatie van het berichtsoort naar de
aanbieder op dat moment niet toegestaan was

Als een bericht wordt tegengehouden (in bovengenoemde situaties) blijft het bericht in de outdir
staan totdat de HDN Poortwachter weer bereikbaar is.

6.3.1 Updaten van de cache
De poortwachter cache wordt ge
verlopen is wordt de cache bijgewerkt door de actuele status bij de centrale HDN servers op te
vragen.
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7 Parameterbestanden
7.1 Algemene parameters
Het bestand <HDN gegevensdirectory> /etc/hdn.prm bevat de standaard parameters voor de
HDN software. In dit bestand kunnen de volgende parameters staan:
Naam
LogLevel

Type
Integer

InstallDir

String

DataDir

String

InDir

String

OutDir

String

LockDir

String

ErrorDir

String

SchemaDir

String

SystemDir

String

CreateXXConfirmation
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Standaard
1

Omschrijving
Geeft aan welke informatie de applicaties in
de logfile mogen schrijven. De waarde is
cumulatief:
Alleen fatal errors
+ andere errors
+ warnings
+ info meldingen
+ debug melding
De directory waaronder de HDN software
geinstalleerd is. Het is onverstandig deze
parameter aan te passen.
De directory waaronder de HDN gegevens
geplaatst zijn. Het is onverstandig deze
parameter aan te passen.
De directory waarin ontvangen berichten
geplaatst worden. Standaard is dit de
gegevensdirectory.
De directory waaruit te versturen berichten
gehaald worden. Standaard is dit de

".../locks"

gegevensdirectory.
De directory waarin de lock-bestanden
geplaatst worden. Standaard is dit de
directory "locks" onder de
gegevensdirectory.
De directory waarin bestanden geplaatst
worden die ter verzending zijn aangeboden,
maar ten gevolge van een fout niet
verstuurd kunnen worden. Standaard is dit
gegevensdirectory.
De directory waarin de schemabestanden
worden opgeslagen. Standaard is dit de
gegevensdirectory.
Deze directory is voor systeemgebruik; er
worden bestanden in opgeslagen welke
naar het centrale archief opgestuurd
moeten worden. Na het versturen worden
de bestanden hier ook weer uit verwijderd.

onder de gegevensdirectory.
Boolean False
Door deze instelling wordt na succesvolle
aflevering van een HDN bericht een XX
bericht in de XX folder van de hoofdnode
geplaatst.
Tabel 7.1 parameters hdn.prm
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De algemene parameters worden door alle programma's ingelezen. Met uitzondering van de
InstallDir en DataDir kunnen de parameters in het parameterbestand van het betreffende
programma overruled worden. Dat wil zeggen dat indien in het parameterbestand van het
betreffende programma een parameter staat die ook in het algemene parameterbestand
voorkomt het specifieke parameterbestand leidend is.
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7.2 Het parameterbestand inca.prm
Het programma inca heeft een eigen parameterbestand. Dit is het bestand <HDN
gegevensdirectory> /etc/hdn/inca.prm. In dit bestand kunnen de volgende parameters staan:
Naam
WriteDir

Type
String

Standaard
.../indir

ReadDir

String

.../outdir

ErrorDir

String

.../errors

NodesFile

String

.../etc/nodes.dat

NodesExpireAfter

Integer

PopupProgram

String

PopupIniFile

String

PopupTries

Integer

9

ShowMessageBox

Boolean

true

LogLevel

Integer

DynamicPolling

Boolean
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90

true

Omschrijving
De directory waaronder de ontvangen
bestanden geplaatst mogen worden. Indien
niet opgegeven wordt de directory "indir"
onder de gegevensdirectory (zoals
beschreven in paragraaf 6.1) gebruikt.
De directory waaronder de te versturen
bestanden (d.w.z. de SBF bestanden)
gezocht worden. Indien niet opgegeven
wordt de directory "outdir" onder de
gegevensdirectory (zoals beschreven in
paragraaf 6.1) gebruikt.
De directory waaronder foutieve bestanden
geplaatst mogen worden. Indien niet
opgegeven wordt de directory "errors" onder
de gegevensdirectory (zoals beschreven in
paragraaf 6.1) gebruikt.
Het bestand waarin opgeslagen wordt met
welke servers er verbinding is geweest. Inca
zal deze servers opnieuw benaderen voor het
ophalen van de retourberichten. Standaard is
gegevensdirectory.
Het aantal dagen dat Inca blijft proberen
retourberichten op te halen. Zodra Inca weer
een bericht naar de betreffende server heeft
gestuurd wordt deze teller weer op nul
gezet.
De naam van het hdnPopup programma. Dit
programma wordt gestart indien in een te
versturen bericht fouten zijn gevonden die
(naar verwachting) door de gebruiker
eenvoudig zijn te herstellen.
Het configuratiebestand van het popupprogramma.
Het maximale aantal keer dat Inca terugkeert
naar het popup-programma om fouten te
laten herstellen. Indien het maximale aantal
iterraties bereikt is zal Inca het bericht
afkeuren en in de error-directory plaatsen.
Deze parameter geeft aan of Inca
foutberichten mag tonen.
Het niveau van logging. Deze parameter
overrulet de algemene parameter in hdn.prm
(zie paragraaf 6.1)
Geeft aan dat de frequentie van het
opvragen van retourberichten wordt
verlaagd naarmate de tijd verstrijkt. Zodra
echter weer een bericht is uitgewisseld,
wordt de frequentie weer verhoogd tot de
maximale. De te hanteren frequentie wordt
per gebruikte node bepaald. Deze parameter
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CallInterval

Pagina 79 van 135

Integer

is alleen van toepassing voor HDN Basic
systemen.
300
Het interval in seconden waarmee Inca
vanuit de scheduler wordt opgestart. Deze
parameter moet altijd overeenkomen met de
daadwerkelijke opstartfrequentie om een
juiste berekening van DynamicPolling te
waarborgen. Alleen van toepassing voor
HDN Basic systemen.
Tabel 7.2 Parameters inca.prm
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7.3 Het parameterbestand wesly.prm
Het bestand <HDN gegevensdirectory> /etc/hdn/wesly.prm bevat de parameters voor de Wesly
Client en de Wesly Server. In dit bestand kunnen de volgende parameters staan:
Naam
TmpDir

Type
String

Standaard
../tmp

Port

Integer

8080

SyncPort

Integer

8089

Routing

Boolean

false

connectTimeout

Integer

5

sendTimeout

Integer

60

receiveTimeout

Integer

600

acceptTimeout

Integer

30

MaxConcurrent

Integer

-25

LogLevel

Integer

MaxMsgSize

Integer
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25

Omschrijving
De directory waaronder tijdelijke bestanden
geplaatst mogen worden. Indien niet opgegeven
wordt de directory "tmp" onder de
gegevensdirectory zoals genoemd in de algemene
parameters (6.1) gebruikt.
(alleen voor HDN Enterprise)
Het TCP-poortnummer waarop de server luistert
naar berichten die verstuurd zijn middels
asynchrone communicatie.
(alleen voor HDN Enterprise)
Het TCP-poortnummer waarop de server luistert
naar berichten die verstuurd zijn middels
synchrone communicatie.
(alleen voor HDN Enterprise)
Geeft aan of de Wesly Server berichten mag
doorsturen naar andere aansluitnummers en dus
als router (overloop server) mag fungeren.
Het is onverstandig deze parameter aan te passen.
De Enterprise software onderhoudt deze
parameter zelfstandig al naar gelang er wel of geen
subnodes bij de installatie geconfigureerd zijn. De
routerfunctionaliteit van de Enterprise software,
anders dan voor het intern routeren van
berichten van en naar subnodes, wordt niet
meer ondersteund.
Het aantal seconden waarbinnen een verbinding
opgezet moet worden.
Het aantal seconden waarbinnen data vanuit het
programma verzonden moet zijn.
Het aantal seconden dat het programma wacht op
data van de remote PC.
Het aantal seconden waarbinnen gewacht wordt
op een inkomende verbinding
0 => Geen controle op maximum aantal gelijktijdige
sessies
Groter dan 0 => Het maximum aantal gelijktijdige
sessies dat Mash accepteert. Indien dit aantal
wordt overschreden worden nieuwe verbindingen
geblokkeerd.
Kleiner dan 0 => Minimale hoeveelheid vrij fysiek
geheugen in megabytes. Indien er minder fysiek
geheugen vrij is dan het opgegeven mimimum
worden nieuwe verbindingen geblokkeerd.
Het niveau van logging. Deze parameter overrulet
de algemene parameter in hdn.prm (zie paragraaf
6.1)
Geeft de maximale grootte van het te verzenden
bestand aan.

HDN Software Reference Manual

30-04-18

RejectAboveMax

Boolean

false

Wanneer deze true is worden bestanden die de
MaxMsgSize onverschrijden in de error directory
geplaatst en wordt dit bestand niet verzonden.
Wanneer deze false is wordt er een XX bericht
gegeneerd voor het te verzenden bestand. Het
bestand wordt wel verzonden.
Tabel 7.3 parameters wesly.prm

Figuur 7.1 Timers op client bij versturen berichten

De parameters TmpDir, (Sync)Port en Routing spreken voor zich. De parameters voor instellen van
timers worden in de volgende paragrafen uitgelegd. Aan de hand van Figuur 7.1 en Figuur 7.2
worden de timeout instellingen verduidelijkt.

7.3.1 Timers bij het opzetten van een verbinding
Voor het opzetten van een verbinding tussen een client en een server zijn er twee timers van
belang:
 connectTimeout
 acceptTimeout
De connectTimeout geeft aan binnen hoeveel tijd een TCP verbinding met een server opgezet
moet zijn. De connect timer, zoals benoemd in Figuur 7.1, loopt vanaf het moment dat de client
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aan het besturingssysteem (bv. Windows) vraagt een TCP verbinding op te zetten. Als het
besturingssysteem binnen de ingestelde connectTimeout terugkeert (met een OK) is het opzetten
van de verbinding gelukt. Echter als het (bij connectTimeout) ingestelde aantal seconden
verstreken is dan breekt de applicatie de operatie af. De server is dan niet te bereiken.
De acceptTimeout is alleen van belang voor een HDN Enterprise installatie. Het geeft aan hoelang
de server mag wachten op een client, voordat er andere taken uitgevoerd kunnen worden, om
vervolgens opnieuw te gaan wachten op een client. Andere taken zijn bijvoorbeeld controleren of
het programma afgesloten moet worden, of een eerder geaccepteerde verbinding afgerond is,
etc., welke doorgaans minder dan een milliseconde in beslag nemen. De client probeert altijd een
aantal malen de verbinding op te zetten voordat teruggemeld wordt dat de server niet bereikbaar
is.
Het is aan te raden de acceptTimeout niet te lang te zetten (groter van 60 seconden), omdat dan
bijvoorbeeld bij het stoppen van het systeem de server te traag reageert. Ook een hele korte
timeout (kleiner dan 5 seconden) is over het algemeen geen goede keuze, omdat dan
verhoudigsgewijs de server vaker niet te bereiken is en de software meer capaciteit van de server
vraagt dan eigenlijk noodzakelijk is.
Standaard staat de acceptTimeout op 30 seconden.

7.3.2 Timers bij het versturen en ontvangen van berichten
Voor het versturen en ontvangen van berichten zijn twee timers van belang:



sendTimeout
receiveTimeout

Deze timers worden zowel bij de client als bij de server gebruikt. Figuur 6.1 (zie paragraaf 7.2) laat
de timers bij de client zien. Hieronder toont Figuur 7.2 de parameters bij de server wanneer vanuit
de client om een bericht gevraagd wordt.
De sendTimeout geeft aan hoeveel tijd gebruikt mag worden om een bestand te versturen. Dit is
de tijd op het lokale systeem, niet de tijd die het netwerk nodig heeft om het bericht te versturen.
De receiveTimeout geeft aan de maximale tijd die de applicatie wacht op antwoord van de remote
computer. Deze timer gaat in direct na het versturen van het bericht. De receiveTimeout is het
moeilijkste te bepalen van alle timers. Dit komt omdat deze op de lokale PC in gaat direct nadat
het bericht verstuurd is, terwijl de remote PC het ontvangen bericht eerst nog moet verwerken en
eventueel nog moet communiceren met de certificaatserver om een publieke sleutel op te halen
en de rapportage- en/of archiefserver. Tevens hebben we bij Internetverkeer te maken met ander
verkeer dat van hetzelfde netwerk gebruik maakt en dat niet elk netwerkverbinding even snel is.
Voor de berekening van de receiveTimeout dient uitgegaan te worden van de effectieve
bandbreedte. Dit is de bandbreedte die gegarandeerd in elk deel van de Internetverbinding
aanwezig is. Dus zowel bij client als server. Een eenvoudige vuistregel voor de effectieve
bandbreedte is 75% van de opgegeven snelheid, dat wil zeggen dat bij een verbinding 1 Mbps er
vanuit gegaan wordt dat 750Kbps haalbaar moet zijn.
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Figuur 7.2 Timers op server bij ophalen berichten

De volgende formule berekent de verwachte transmissieduur voor de overdracht van data.
transmissieDuur = (S * 8 / E)
Hierbij is:
S = de omvang in bytes van het te versturen bericht
E = de effectieve bandbreedte van de netwerkverbinding
In Figuur 7.3 is als voorbeeld de verwachte transmissieduur van een bericht van 1 MB groot,
afgezet tegen de effectieve bandbreedte.
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Figuur 7.3 Verwachte transmissieduur (in sec.) van 1 MB data t.o.v. de effectieve bandbreedte

Aangeraden wordt om de receiveTimeout in te stellen op twee keer de verwachte transmisseduur.

7.4 HDN Enterprise parameterbestanden
Naast de algemene parameterbestanden zijn er voor een HDN Enterprise ook nog specifieke
parameterbestanden. In de volgende paragrafen worden deze uitgelegd.

7.4.1 Het parameterbestand opa.prm
Het parameterbestand voor opa is het bestand <HDN gegevensdirectory> /etc/hdn/opa.prm. In
dit bestand kunnen de volgende parameters staan:
Naam
ReadDir

Type
String

Standaard
.../outdir

ActiveWriteDir

String

.../active

PassiveWriteDir

String

.../outmash

VxDir

String

Pagina 84 van 135

Omschrijving
De directory waaronder de te versturen
bestanden (d.w.z. de SBF bestanden) gezocht
worden. Indien niet opgegeven wordt de
directory "outdir" onder de gegevensdirectory
(zoals beschreven in paragraaf 7.1) gebruikt.
De directory waarin de actief (door inca.exe) te
versturen bestanden geplaatst worden. Indien
niet opgegeven wordt de directory "active" onder
de gegevensdirectory (zoals beschreven in
paragraaf 7.1) gebruikt.
De directory waarin de passief (via de webservice
van mash.exe) te versturen bestanden geplaatst
worden. Indien niet opgegeven wordt de
directory "outmash" onder de gegevensdirectory
(zoals beschreven in paragraaf 7.1) gebruikt.
De directory waarin VX berichten geplaatst
mogen worden indien te verzenden berichten niet
Standaard is
deze parameter leeg en worden er geen VX
berichten aangemaakt.
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ShowMessageBox

Boolean

LogLevel

Integer

true

Deze parameter geeft aan of opa foutberichten
mag tonen.
Het niveau van logging. Deze parameter overrulet
de algemene parameter in hdn.prm (zie paragraaf
7.1)
Tabel 7.4 parameters opa.prm

7.4.2 Het parameterbestand qcop.prm
Het programma qcop heeft een eigen parameterbestand. Dit is het bestand <HDN
gegevensdirectory> /etc/hdn/qcop.prm. In dit bestand kunnen de volgende parameters staan:
LocalOutdir

Naam

Type
String

Standaard
.../outdir

ErrorDir

String

.../errors

NotSentDir

String

ErrorDir

TmpDir

String

.../tmp

LogLevel

Intege
r

MailTo

String

MailFrom
MailServer

String
String

CheckReachableFromInterne
t

Boole
an

false

MaxDaysInQueue

Intege
r

30
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Omschrijving
De directory waarin qcop uitgaande
berichten plaatst. Qcop maakt SX berichten
wanneer er in de database berichten staan
die binnen een per ontvangende node
instelbare periode niet verzonden zijn. Indien
niet is opgegeven wordt de OutDir
parameter uit het standaard
parameterbestand hdn.prm gebruikt (zie
paragraaf 7.1).
De directory waaronder foutieve bestanden
geplaatst mogen worden. Indien niet
opgegeven wordt de ErrorDir parameter uit
het standaard parameterbestand hdn.prm
gebruikt (zie paragraaf 7.1).
Naar deze directory worden bestanden
verplaatst die te lang in het systeem
verblijven. Zie ook de beschrijving bij
MaxDaysInQueue. Indien deze parameter
niet opgegeven is, wordt de waarde van
ErrorDir gebruikt.
De directory waarin qcop haar tijdelijke
bestanden mag plaatsen. Standaard is dit de
directory "tmp" onder de gegevensdirectory.
Het niveau van logging. Deze parameter
overrulet de algemene parameter in hdn.prm
(zie paragraaf 7.1)
Email adres waarheen qcop een bericht mag
sturen wanneer er fouten optreden of als
berichten langer dan de voor de
ontvangende node in de database staan.
Uit wiens naam qcop mag mailen.
De SMTP server die qcop kan gebruiken om
een email te versturen.
Indien true zal qcop alleen berichten
doorsturen indien de ontvanger via een
publiek ip-adres (dus niet 10.0.0.0/8,
172.16.0.0/12 en 192.168.0.0/16) te bereiken
is.
Het aantal dagen dat berichten maximaal in
de database mogen staan. Wanneer
berichten langer dan dit aantal dagen in de
database staan zonder verstuurd of
opgehaald te worden, zal qcop deze uit de
database verwijderen, en wordt het bericht
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verplaatst naar de ErrorDir. Indien voor deze
parameter de waarde 0 wordt opgegeven,
blijven berichten onbeperkte tijd in de
database staan.
N.B. Vanaf versie 2.4 worden deze
bestanden naar de NotSentDir in plaats van
de ErrorDir verplaatst. Zie parameter
NotSentDir.
Boole
true
Indien true zal qcop een foutbericht emailen
an
naar de opgegeven beheerder (MailTo),
wanneer bij het starten van het programma
blijkt dat een vorige qcop sessie nog actief is.
Boole
true
Indien true zal qcop een foutbericht emailen
an
naar de opgegeven beheerder (MailTo),
wanneer een bericht afkomstig van een
eigen subnode niet door de ontvanger
opgehaald wordt.
Boole
true
Indien true zal qcop een SX statusbericht
an
naar de subnode terugsturen, wanneer een
bericht afkomstig van die subnode niet naar
de ontvanger gestuurd kan worden.
Boole
true
Indien true zal qcop een SX statusbericht
an
naar de subnode terugsturen, wanneer een
bericht afkomstig van die subnode niet door
de ontvanger opgehaald wordt.
Boole
true
Indien true zal qcop een XX
an
InfraStatusMelding sturen naar een subnode,
wanneer een aangeboden bericht vanaf die
subnode:
verzonden is naar de ontvanger
niet verzonden is, met in het XX bericht de
reden daarvoor
Tabel 7.5 parameters qcop.prm

MailOnQcopError

MailOnPassiveXmit

SXOnActiveXmit

SXOnPassiveXmit

XXinfraMessages

Bij de Linux versie van de HDN software, maakt het programma qcop gebruik van een MySQL
database. Hiervoor kent programma qcop onder Linux enkele extra parameters.
Naam
OverloopDatabaseHost

OverloopUserName
OverloopPassword
OverloopDatabase
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Type
String

Standaard
localhost

Omschrijving
Het systeem waarop de MySQL database
aktief is. Default zal localhost gebruikt
worden.
String
De inlognaam waarmee toegang tot de
database gekregen wordt.
String
Het wachtwoord waarmee toegang tot de
database gekregen wordt.
String
overloop
De naam van de database. Default is dit
overloop.
Tabel 7.6 Linux parameters qcop
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7.4.3 Het parameterbestand mash.prm
Het parameterbestand voor mash is het bestand <HDN gegevensdirectory> /etc/hdn/mash.prm.
In dit bestand kunnen de volgende parameters staan:
Naam
WriteDir

Type
String

ReadDir

String

TmpDir

String

LogLevel

Integer

Standaard
.../indir

Omschrijving
De directory waarin mash.exe ontvangen berichten plaatst.

gegevensdirectory (zoals beschreven in paragraaf 7.1)
gebruikt.
.../outmash De directory waarin opa.exe de passief te versturen
bestanden heeft geplaatst. Indien niet opgegeven wordt de
directory "outmash" onder de gegevensdirectory gebruikt.
.../tmp
De directory waarin mash.exe haar tijdelijke bestanden mag
plaatsen. Standaard is dit de directory "tmp" onder de
gegevensdirectory.
3
Het niveau van logging. Deze parameter overrulet de
algemene parameter in hdn.prm (zie paragraaf 7.1)
Tabel 7.7 parameters mash.prm

Bij de Linux versie van de HDN software, maakt het programma MASH gebruik van een MySQL
database. Hiervoor kent programma qcop onder Linux enkele extra parameters.
Naam
OverloopDatabaseHost
OverloopUserName
OverloopPassword
OverloopDatabase

Type
String

Standaard
localhost

Omschrijving
Het systeem waarop de MySQL database
aktief is. Default zal localhost gebruikt worden.
String
De inlognaam waarmee toegang tot de
database gekregen wordt.
String
Het wachtwoord waarmee toegang tot de
database gekregen wordt.
String
overloop
De naam van de database. Default is dit
overloop.
Tabel 7.8 Linux parameters mash.prm

7.4.4 Het parameterbestand smash.prm
Het parameterbestand voor smash is het bestand <HDN
gegevensdirectory> /etc/hdn/smash.prm. In dit bestand kunnen de volgende parameters staan:
Naam
HDNDienst

Type
String

Standaard
Zie tekst

Omschrijving
De URL van de webservice waar smash.exe synchrone
aanvragen heen stuurt. De URL moet van de vorm

http://hostnaam[:poort][/dienst]

Timeout

Integer

60

LogLevel

Integer

3

http://localhost".
Het aantal seconden waarbinnen de aangesproken
webservice een antwoord dient te retourneren.
Het niveau van logging. Deze parameter overrulet de
algemene parameter in hdn.prm (zie paragraaf 7.1)
Tabel 7.9 parameters smash.prm

Smash.exe ondersteunt ook synchroon berichtverkeer gericht aan onderliggende subnodes. Voor
elke subnode kan een aparte webservice URL en timeout-waarde voor de afhandeling van
berichten geconfigureerd worden. Daartoe dienen de parameters HDNDienst en Timeout
uitgebreid te worden met het aansluitnummer van de subnode, en kunnen net zo vaak herhaald
worden als er subnodes in de HDN Enterprise installatie aanwezig zijn.
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Naam
HDNDienst_xxxxxx

Type
String

Timeout_xxxxxx

Integer

Standaard

Omschrijving
De URL van de webservice waar smash.exe
synchrone aanvragen gericht aan subnode xxxxxx
heen stuurt. De xxxxxx staat voor het 6-cijferige
HDN aansluitnummer van de subnode. Standaard
is er geen URL gekoppeld.
60
Het aantal seconden waarbinnen de aangesproken
webservice een antwoord dient te retourneren.
Tabel 7.10 parameters webservice

Bij de Linux versie van de HDN software, maakt het programma MASH gebruik van een MySQL
database. Hiervoor kent programma qcop onder Linux enkele extra parameters.
Naam
DatabaseHost

Type
String

UserName

String

Password

String

DatabaseFile

String

Standaard
localhost

Omschrijving
Het systeem waarop de MySQL database aktief is. Default
zal localhost gebruikt worden.
De inlognaam waarmee toegang tot de database gekregen
wordt.
Het wachtwoord waarmee toegang tot de database
gekregen wordt.
overloop
De naam van de database. Default is dit overloop.
Tabel 7.11 Linux parameters mash.prm

7.4.5 Het parameterbestand subnodes.prm
Er is een apart parameterbestand subnodes.prm voor elke subnode. Deze zijn te vinden in <HDN
gegevensdirectory> /users/ <nodenummer> /etc/hdn/. Het bestand bevat de parameters voor
het programma subnodes, welke zorgt dat berichten, die een subnode te versturen heeft,
doorgegeven worden aan de hoofdnode en berichten, die de hoofdnode ontvangen heeft, in de
indir van de subnode gezet worden. In dit bestand kunnen de volgende parameters staan:
Naam
LogLevel

Type
Integer

TmpDir

String

UserInDir
UserOutDir
UserErrorDir
RetryTime
SbfExtension

String
String
String
Integer
String

DoValidate

Boolean

true

StatusTime

Integer

48

StatusText

String

...

Contact

String
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Standaard

Omschrijving
Het niveau van logging. Deze parameter overrulet
de algemene parameter in hdn.prm (zie paragraaf
7.1).
De directory waarin tijdelijke bestanden opgeslagen
mogen worden.
De indir van de subnode
De outdir van de subnode
De errordir van de subnode

1
De te hanteren bestandextensie voor SBF
bestanden (zie ook paragraaf 7.3 en 7.4). Standaard
Indien true, de standaardinstelling, worden
uitgaande berichten gevalideerd.
Het aantal uren dat een uitgaand bericht in de
overloop database moet staan voordat er een
statusmelding verstuurd wordt.
De tekst van de statusmelding die de hoofdnode
van de multiserver voor een subnode maakt als een
uitgaand bericht langer dan de StatusTime in de
overloopdatabase staat.
De naam van de contactpersoon die, indien
opgegeven, vermeld wordt in de statusmelding.
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Phone

String

ExternalProgram

String
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Het telefoonnummer dat, indien opgegeven,
vermeld wordt in de statusmelding.
De naam van een programma welke gestart moet
worden nadat subnodes de ontvangen berichten in
de indir geplaatst heeft. Gedurende de executietijd
van dit programma blijft de directory indir gelockt
door subnodes. Het programma mag zelf dus geen
lock zetten. Het is de verantwoordelijkheid van de
programmeur van dit programma om te zorgen dat
de executietijd altijd korter is dan 15 minuten om
zodoende te voorkomen dat de lock op de indir
ongeldig wordt en verwijderd mag worden door
derden.
Aan het programma worden altijd de argumenten d<level> en het nodenummer van de subnode
doorgegeven.
Tabel 7.12 parameters subnodes.prm
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7.4.6 Het parameterbestand wsgw.prm
Het parameterbestand wsgw.prm is te vinden in <HDN gegevensdirectory> /etc/hdn/. Het
bestand bevat de parameters voor de HDN Local Webservice gateway
Port

Naam

Type
Integer

IpAddr

String

LogLevel

Integer

WriteDir

String

TmpDir

String

AcceptTimeout

Integer

ConnectTimeout

Integer

ReceiveTimeout

Integer

SendTimeout

Integer

MaxConcurrent

Integer

Active

Boolean
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Standaard
8090

Omschrijving
Het TCP-poortnummer waarop hdnwsg luistert naar
webservice requests.
localhost
Het ip-adres van de interface waarop hdnwsgw
luistert naar webservice requests.
3
Het niveau van logging. Deze parameter overrulet de
algemene parameter in hdn.prm (zie paragraaf 7.1)
../indir
De directory waaronder de ontvangen bestanden
geplaatst mogen worden. Indien niet opgegeven
wordt de directory "indir" onder de
gegevensdirectory (zoals beschreven in paragraaf
7.1) gebruikt.
../tmp
De directory waaronder tijdelijke bestanden
geplaatst mogen worden. Indien niet opgegeven
wordt de directory "tmp" onder de
gegevensdirectory zoals genoemd in de algemene
parameters (zie paragraaf 7.1) gebruikt.
30
Het aantal seconden waarbinnen gewacht wordt op
een inkomende verbinding.
30
Het aantal seconden waarbinnen een verbinding
opgezet moet worden.
600
Het aantal seconden dat het programma wacht op data
van de remote PC.
60
Het aantal seconden waarbinnen data vanuit het
programma verzonden moet zijn.
-25
0 => Geen controle op maximum aantal gelijktijdige
sessies
Groter dan 0 => Het maximum aantal gelijktijdige
sessies dat hdnwsgw accepteert. Indien dit aantal
wordt overschreden worden nieuwe verbindingen
geblokkeerd.
Kleiner dan 0 => Minimale hoeveelheid vrij fysiek
geheugen in megabytes. Indien er minder fysiek
geheugen vrij is dan het opgegeven mimimum worden
nieuwe verbindingen geblokkeerd.
True
De service stopt direct na een reboot van de server
inden deze waarde op false gezet wordt.
Tabel 7.13 parameters wsgw.prm
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7.5 Parameters voor verdeling van ontvangen berichten
Vanaf HDN software versie 2.2.0 bestaat de mogelijkheid om binnenkomende berichten op te
slaan in een alternatieve directory, welke afhankelijk is van de berichtsoort. Zo kunnen
bijvoorbeeld ontvangen SX berichten opgeslagen worden in directory C:\HDN\Ontvangen SX
berichten\, terwijl bijvoorbeeld OX berichten opgeslagen kunnen worden in C:\Offertes\. In dit
voorbeeld worden alleen SX en OX berichten in een specifieke directory opgeslagen. Alle andere
berichten komen terecht in de standaard geconfigureerde ontvangstdirectory.
De hierna beschreven parameters kunnen worden toegevoegd aan het bestand:

<HDN gegevensdirectory>\etc\hdn\inca.prm bij een HDN Basic installatie,
<HDN gegevensdirectory>\etc\hdn\mash.prm bij de hoofdnode van een HDN Enterprise
installatie,

<HDN gegevensdirectory>\users\<subnode>\etc\hdn\subnodes.prm voor elke subnode apart
bij een HDN Enterprise installatie.
Naam
inDir_AX
inDir_DA
inDir_DX
inDir_GX
inDir_KX
inDir_LX
inDir_MX
inDir_OX
inDir_PX
inDir_RX
inDir_SX
inDir_TX
inDir_VX
inDir_XX
inDir_HDNDN

Type
String
String
String
String
String
String
String
String
String
String
String
String
String
String
String

Standaard

Omschrijving
Specifieke ontvangstdirectory voor AX berichten.
Specifieke ontvangstdirectory voor DA berichten
Specifieke ontvangstdirectory voor DX berichten
Specifieke ontvangstdirectory voor GX berichten
Specifieke ontvangstdirectory voor KX berichten
Specifieke ontvangstdirectory voor LX berichten
Specifieke ontvangstdirectory voor MX berichten
Specifieke ontvangstdirectory voor OX berichten
Specifieke ontvangstdirectory voor PX berichten
Specifieke ontvangstdirectory voor RX berichten
Specifieke ontvangstdirectory voor SX berichten
Specifieke ontvangstdirectory voor TX berichten
Specifieke ontvangstdirectory voor VX berichten
Specifieke ontvangstdirectory voor XX berichten
Specifieke ontvangstdirectory voor HDNDN berichten
Tabel 7.14 parameters voor binnenkomende berichten

Deze lijst kan in de toekomst uitgebreid worden wanneer er meer berichtsoorten gedefinieerd zijn.
Voor alle parameters geldt dat indien zij niet opgegeven zijn, de betreffende berichten in de
standaard geconfigureerde ontvangstdirectory geplaatst worden. Zie daarvoor de beschrijving
van inca.prm, mash.prm of subnodes.prm . Wanneer een specifieke directory geconfigureerd
wordt, dient erop gelet te worden dat deze ook bestaat. De HDN software doet geen poging om
een niet bestaande directory te creëren.

7.6 Parameters voor voor- en nabehandeling van berichten
Vanaf HDN software versie 2.6.0 kunnen berichten een extra behandeling ondergaan voordat
deze verstuurd worden of nadat deze ontvangen zijn. De voor- en nabehandeling vindt plaats
vanuit de functies hdnSend() en hdnReceiveFrom() door een extern programma aan te roepen,
welke dan de behandeling voor zijn rekening neemt.
Hiertoe zijn de volgende parameters aan <HDN gegevensdirectory>\etc\hdn\wesly.prm
toegevoegd:
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Naam
PreOutProgram

Type
String

Standaard

Omschrijving
Het programma dat aangeroepen moet
worden om de extra bewerking voor het
verzenden uit te voeren. Wordt deze
parameter leeg gelaten (standaardwaarde)
dan wordt er geen voorbehandeling
uitgevoerd.
PostInProgram
String
Het programma dat aangeroepen moet
worden om de extra bewerking na het
ontvangen uit te voeren. Wordt deze
parameter leeg gelaten (standaardwaarde)
dan wordt er geen nabehandeling
uitgevoerd.
ProgramMaxWaitTime
Integer
-1
Het aantal seconden dat maximaal
gewacht wordt op beëindiging van het
aangeroepen programma. De
standaardwaarde 1 geeft aan dat er net
zolang gewacht wordt totdat het
programma gestopt is.
ContinueOnProgramError Boolean true
Geeft aan of de normale verwerking
voortgezet moet worden wanneer het
aangeroepen programma niet gestart kan
worden, of wanneer deze een exitcode <>
0 retourneert.
Tabel 7.15 parameters voor nabehandeling van berichten

Voorbeeldconfiguratie voor voor- en nabehandeling van berichten:
PreOutProgram=C:\Program Files\YourHDNProcessor\HDNPreProcess.exe
PostInProgram=C:\Program Files\YourHDNProcessor\HDNPostProcess.exe
ProgramMaxWaitTime=10
ContinueOnProgramError=true

pad, van het te behandelen bericht als argument meegestuurd. Mocht het programma het bericht
willen wijzigen, dan dient het:
een nieuw bestand met het gewijzigde bericht aan te maken
het aangeboden bestand te verwijderen en tenslotte
het nieuwe bestand te hernoemen naar de oorspronkelijke bestandsnaam.
Bij een foutloze verwerking dient het programma de exitcode 0 te retourneren. Bij een andere
exitcode bepaalt de parameter ContinueOnProgramError ( zie boven) wat de vervolgactie zal zijn.

7.7

Parameters voor verdeling van ontvangen berichten per
adviespakket

Vanaf HDN Software versie 2.6.0 is het mogelijk om binnenkomende HDN Berichten op te slaan
in een alternatieve directory, welke afhankelijk is van de PakketNaam die in het bericht staat.
De hieronder beschreven parameters kunnen worden toegevoegd aan het configuratiebestand:


<HDN gegevensdirectory>\etc\hdn\inca.prm bij een HDN Basic installatie
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<HDN gegevensdirectory>\etc\hdn\mash.prm bij de hoofdnode van een HDN Enterprise
installatie,



<HDN

gegevensdirectory>\users\<subnode>\etc\hdn\subnodes.prm

voor

elke

subnode apart bij een HDN Enterprise installatie.
Naam
PakketVerdeling

Type
Boolean

Pakket1

String

Pakket1_inDir

String

Pakket<n>

String

Pakket<n>_inDir

String

Standaard
false

Omschrijving
Geef aan of de functionaliteit voor het verdelen van
inkomende berichten per pakket ingeschakeld ( true
), of uitgeschakeld ( false ) is.
De naam van een pakket waarvan de berichten
gefilterd moeten worden. Wanneer er een bericht
ontvangen wordt, dan wordt er gekeken naar de
waarde van het veld <PakketNaam> in het
binnenkomende bericht.
De directory waarin inkomende berichten worden
geplaatst als de PakketNaam overeenkomt met het
geconfigureerde pakket. Wanneer deze parameter
ontbreekt wordt het binnenkomende bericht in de
standaard directory geschreven.
De naam van opvolgende pakketten waarvan de
berichten gefilterd moeten worden. Ieder pakket
waarvan de binnenkomende berichten gefilterd
moeten worden hebben een opvolgend nummer
nodig, dus Pakket1, Pakket2, Pakket3, enz. De HDN
Software stopt met zoeken naar pakketnamen bij
het eerste ontbrekende volgnummer. Stel dat in het
configuratiebestand de parameter Pakket1, Pakket2
en Pakket4 aanwezig zijn, dan wordt Pakket4 dus
niet verwerkt.
De directory waarin inkomende berichten worden
geplaatst als de PakketNaam overeenkomt met het
geconfigureerde pakket. Wanneer deze parameter
ontbreekt wordt het binnenkomende bericht in de
standaard directory geschreven.
Tabel 7.16 parameters berichtverdeler

Voorbeeldconfiguratie voor 2 pakketten:
PakketVerdeling=true
Pakket1=PAKKETNAAM
Pakket1_inDir=C:\Program Files\HDN\P1_indir
Pakket2=Pakketnaam
Pakket2_inDir=C:\Program Files\HDN\P2_indir

De vergelijking van het veld <PakketNaam> uit het onderhavige bericht met de parameter
Pakket<n> geschiedt hoofdlettergevoelig. Dat wil zeggen dat voor de HDN software de
pakketnamen uit het voorbeeld hierboven verschillend zijn.
Let op: Het is van belang dat u bij de pakketnaam de officiële naam hanteert, zoals die aan de
gebruikte adviessoftware is toegekend.
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7.8 De HDN Monitoring Service
Vanaf versie 3.0.0 van de HDN software wordt er een extra service geïnstalleerd en gestart: de
HDN Monitoring Service. Dit programma, hdnmonitor, is een scheduler die op gezette tijden
s voeren allerlei taken uit met als doel het
controleren van de HDN installatie en de gebruiker op de hoogte te stellen van eventuele
problemen.

7.8.1 Het parameterbestand monitor.prm
De HDN Monitor Service leest zijn configuratie uit het parameterbestand <HDN
gegevensdirectory> /etc/hdn/monitor.prm. In dit bestand kunnen de volgende parameters
staan:
Naam
SchedulerDirectory

Type
String

LogLevel

Integer

Standaard
.../etc/hdn/monitor

Omschrijving
De directory waarin opstartbestanden
gezocht worden. Indien niet opgegeven
wordt de directory "etc/hdn/monitor"
onder de gegevensdirectory (zoals
beschreven in paragraaf 7.1) gebruikt.
3
Het niveau van logging. Deze parameter
overrulet de algemene parameter in
hdn.prm (zie paragraaf 7.1)
Tabel 7.17 parameters monitor.prm

Voor elk op te starten hulpprogramma is er een opstartbestand in de geconfigureerde
SchedulerDirecto
ervan is van belang. In het opstartbestand worden opgegeven:
Het tijdstip waarop het hulpprogramma gestart moet worden
Het volledige pad naar de executable
Een opstartbestand kan er bijvoorbeeld zo uitzien:
# HDN Monitor scheduler file
10 */2 * * 1-5 C:\Program Files\hulpProgramma.exe

-teken worden gezien als commentaar en hebben geen invloed op
de werking van de scheduler.
Het tijdstip waarop het hulpprogramma gestart moet worden, wordt in de eerste vijf velden van
een niet-commentaarregel opgegeven. De velden dienen gescheiden te zijn met een spatie of
tab-teken. De rest van de regel bevat het volledige pad naar de op te starten executable.
De eerste vijf velden specificeren achtereenvolgens:
1. Minuut ( reeks: 0 59 )
2. Uur ( reeks: 0 23 )
3. Dag van de maand ( reeks: 1 31 )
4. Maand ( reeks: 0 11 , 0 = januari )
5. Dag van de week ( reeks: 0-6 , 0 = zondag )
De velden mogen worden opgegeven als:



Vaste waarde ( voorbeeld veld 1: 10 minuten na het hele uur )
Volledige of gedeeltelijke reeks ( voorbeeld veld 5: dag 1 t/m 5 )
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-teken voor alle mogelijke waarden ( voorbeeld veld 3: alle dagen van de maand )
d 2: elke twee uur )

\Program
Files\
maand en alle maanden van het jaar, maar uitsluitend op werkdagen (maandag t/m vrijdag).

7.8.2 Het parameterbestand hdnmon.prm
el
van het plaatsen van XX InfraStatusMelding berichten in de geconfigureerde directory voor
binnenkomende berichten. Ook wordt de gebruiker, indien mogelijk, op de hoogte gesteld middels
een e-mail.
t aantal keren achterelkaar dat een bepaalde
foutconditie is opgetreden. Pas na het bereiken van een drempelwaarde wordt er daadwerkelijk
een XX bericht en e-mail gegenereerd.
nd <HDN
gegevensdirectory >/etc/hdn/hdnmon.prm. In dit bestand kunnen de volgende parameters
staan:

Naam
checkGetCRL

Type
Integer

Standaard

checkGetCRLLastReport

Hexadecimal

checkSwpClient

Integer

Omschrijving
Foutteller van het programma
checkGetCRL.exe. Wordt door het
programma zelf onderhouden.
checkGetCRL controleert of de
Certificate Revoke List regelmatig bij
de certificaatserver wordt
opgehaald en verwerkt door het
standaard HDN programma
GetCRL.exe. Hierdoor blijven de
gebruikte publieke sleutels van
andere aansluitnummers up-todate..
Dit is een hexadecimale
representatie van de laatste tijd
waarop een XX bericht is
gegenereerd.
Foutteller van het programma
checkSwpClient.exe. Wordt door het
programma zelf onderhouden.
checkSwpClient controleert of de
schemaserver regelmatig wordt
geraadpleegd voor het up-to-date
houden van de lijst met HDN
programma SwpClient.exe. Hierdoor
kunnen berichten altijd tegen de
worden.
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checkSwpClientLastReport

Hexadecimal

checkDirs

Integer

checkDirsLastReport

Dit is een hexadecimale
representatie van de laatste tijd
waarop een XX bericht is
gegenereerd.
Foutteller t.b.v. het programma
checkDirs.exe. Wordt door het
programma zelf onderhouden.

checkDirs controleert of op de juiste
wijze wordt omgegaan met SBFbestanden. Er mogen in de
geconfigureerde in- en outdirs geen
SBF-bestanden staan met daarin
verwijzingen naar niet (meer)
bestaande berichtbestanden. Ook
mogen in de in-en outdirs geen
berichtbestanden staan die niet in
een SBF-bestand genoemd zijn.
Hexadecimal
Dit is een hexadecimale
representatie van de laatste tijd
waarop een XX bericht is
gegenereerd.
Tabel 7.18 parameters hdnmon.prm

beschikbaar zijn.
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8 Externe koppelingen
8.1 Algemeen
Voor het uitwisselen van berichten komen 3 methoden in aanmerking:




Gebruik maken van de HDN indir en outdir/soutdir constructie
Gebruik maken van de functionaliteit getfiles en putfiles
Gebruik maken van de Wesly API

Als bij het uitwisselen van berichten gebruik gemaakt wordt van de indir en outdir constructie (zie
hoofdstuk 2.3), is het gebruik van SBF- en lockbestanden verplicht. Deze bestanden dienen om te
garanderen dat geen berichten overgeslagen, of onvolledig verwerkt worden.
Nieuw in HDN 3.1 is de mogelijkheid om welliswaar van de HDN indir en outdir constructie gebruik
te maken, maar de noodzakelijke locking en behandeling van SBF bestanden over te laten aan een
en putfiles), een API in een DLL
(gpfiles.dll) en een API gebaseerd via een .NET koppeling. De functionaliteit van getfiles/putfiles
en aanverwante DLL worden verderop beschreven in de paragrafen 8.5 en 8.6.
Als derde mogelijkheid is buiten de HDN indir en outdir constructie om, direct berichten uit te
wisselen door gebruik te maken van de communicatie API in de Wesly DLL. De Wesly API staat
uitvoerig beschreven in hoofdstuk 3.
Voor het veld <PakketNaam> is het vanaf 2012 niet meer toegestaan om (alleen) de letters HDN
als pakketnaam te gebruiken. Uit de pakketnaam moet duidelijk het gebruikte softwarepakket dan
wel organisatienaam of een combinatie van die twee blijken. Juist gebruik van de pakketnaam
maakt onderdeel van de jaarlijkse certificering vereisten.

8.2 Lockbestanden
Een lockbestand is een bestand dat in de locks directory staat. De naam van het bestand is de
naam van de directory waarop de lock van toepassing is. De extensie van een lockbestand is altijd
.lck.
Een lockbestand is inhoudelijk een gewoon ASCII bestand met daarin op de eerste regel de tekst
TIME=
Als bijvoorbeeld een lock op de directory hdn/indir gezet moet worden, wordt in de directory
hdn/locks een bestand indir.lck gezet.
worden, is het erg belangrijk dat dit op een eenduidige manier gebeurt, zodat met honderd
procent zekerheid een lock maar door één applicatie tegelijk gemaakt kan worden.

De juiste manier om een lock op bijvoor beeld de indir directory te krijgen verloopt als volgt:
#include
#include
#include
#include
#include
#include

<stdio.h>
<io.h>
<time.h>
<stdlib.h>
<sys/stat.h>
<fcntl.h>
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#include <string.h>
#define ENOENT
#define EEXIST
#define EMFILE

2
17
24

time_t now = time( NULL );
struct tm tc = *localtime( &now );
int lock = 0;
int now_t = tc.tm_hour * 3600 + tc.tm_min * 60 + tc.tm_sec;
int main( int argc, char* argv[] )
{
lock = open( "hdn/locks/indir.lck", O_CREAT | O_EXCL, _S_IREAD | _S_IWRITE |
_S_IEXEC );
if( lock >= 0 )
{
// Lock gekregen. Plaats timestamp record
char buffer[50];
printf(buffer, sizeof(buffer), "TIME=%02d:%02d:%02d\n", tc->tm_hour,
tc->tm_min, tc->tm_sec);
if (write(lock, buffer, strlen(buffer)) < 0)
{
// Hoort nooit te gebeuren. Schijf is vol, of disk error
close( lock );
throw("Fout bij schrijven lockfile" );
}
close( lock );
// Lees nu de indir, verplaats bestanden
remove("hdn/locks/indir.lck" );
// Lock is vrijgegeven voor andere processen
}
else
{
// Geen lock gekregen.
if( errno == EEXIST )
{
int
fileAge;
//
//
//
//
//

Lock bestaat al. Als deze ouder is dan 15 minuten, mag de
lock verwijderd worden. Controleer eerst of het lockrecord
geschreven is. Als dit niet het geval is, is een ander proces
gestopt, nadat deze het lockbestand gemaakt heeft, maar voordat
het lockrecord geschreven is.

lock = open("hdn/locks/indir.lck", O_RDONLY | O_TEXT, 0);
if( lock < 0 )
{
switch( errno )
{
case ENOENT :
// Lock net verwijderd door ander proces. Probeer
// opnieuw
break;
case EMFILE :
// (Tijdelijk) teveel open bestanden, Probeer later
// opnieuw
break;
default :
// Kan of mag bestand niet lezen. Mogelijk probleem
// met bestandrechten
throw("Kan lock niet lezen");
}
}
char buffer[50];
if( read( lock, buffer, sizeof(buffer)) <
strlen( "TIME=hh:mm:ss" ) )
{
// Geen geldige timestamp lengte. Bepaal tijd aan de
// hand van de bestandsdatum/tijd
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struct stat lockstat;
struct tm
filetime;
if( stat( "hdn/locks/indir.lck", &lockstat ) < 0 )
throw( "Fout bij opvragen bestandinfo" );
filetime = *localtime( &lockstat.st_mtime );
fileAge = filetime.tm_hour * 3600 +
filetime.tm_min * 60 + filetime.tm_sec;
}
else
{
fileAge = atoi(buffer + 5) * 3600 +
atoi(buffer + 8) * 60 + atoi(buffer + 11);
}
close( lock );
if( (now_t - fileAge) > (15 * 60) )
{
// Bestand is ouder dan 15 minuten en mag dus
// verwijderd worden
remove( "hdn/locks/indir.lck" );
// Probeer opnieuw om lock te krijgen
}
else
{
// Lock bestaat minder dan 15 minuten.
// Probeer het later opnieuw
}
}
}
}

Bovenstaande procedure houdt rekening met applicaties die t.g.v. een fout, stroom- of
computerstoring stoppen nadat een lockbestand gemaakt is, maar voordat de inhoud is
geschreven. Ook meerdere applicaties die op hetzelfde moment een lock opvragen, kan er maar
één tegelijkertijd dit lockbestand daadwerkelijk maken en dus toegang tot de betreffende
directory krijgen.

8.3 Berichten versturen via outdir
Om een HDN bericht te versturen moet in de geconfigureerde outdir er een SBF bestand gemaakt
worden. In dit SBF bestand wordt verwezen naar de te versturen bestanden. De indeling van het
SBF bestand is bijvoorbeeld als volgt:
HDN_AX.SBF
NAME=c:\Program Files\HDN\outdir\aanvraag.001
NAME=c:\Program Files\HDN\outdir\aanvraag.002

Welk bestand verstuurt dient te worden, wordt in het SBF bestand aangegeven op een regel die
NAME=
ige naam (inclusief directory) van het
\
(\\<server>\<share>\
beperkt.
De naam van het SBF bestand mag vrij gekozen worden. Alleen de extensie is verplicht. Deze moet
.SBF of .sbf zijn.
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De bestandsnamen van de te versturen berichten mogen ook vrij gekozen worden. Alle benodige
informatie om een bericht te kunnen valideren en versturen, wordt afgeleid van de
Headerinformatie van het bericht.
Belangrijk om te weten is, dat bij de bestemming de bestanden een willekeurige, door het
besturingssysteem gegenereerde, naam krijgen. Aangezien de bestandsnaam na ontvangst
anders is dan bij de afzender, betekent dat dat bestandsnamen geen informatie mogen bevatten,
die een achterliggend verwerkend systeem nodig heeft.
gebruiken
wordt er een locking-mechanisme toegepast. Als een programma een bestand in de outdir zet of
aanpast dient dit programma in de directory locks een bestand outdir.lck te plaatsen. Zie voor een
beschrijving van dit lockbestand hoofdstuk 8.2.
De HDN software zal van de bestanden in de directory outdir afblijven zolang het bestand
locks/outdir.lck bestaat en de in het lockbestand opgegeven tijd nog geen 15 minuten oud is.
Hieronder een voorbeeld van outdir.lck.

Voorbeeld 7.1: outdir.lck
TIME=10:30:50

De juiste procedure om bestanden te versturen, is als volgt:
1.

Controleer of er een outdir.lck bestand bestaat. Als er geen bestand is, ga dan verder met
stap 4.

2.

Als het lockbestand ouder is dan 15 minuten, verwijder het en ga verder met stap 4

3.

Wacht even en ga terug naar stap 1.

4. Maak een bestand outdir.lck en zet hierin de tijd waarop het bestand is aangemaakt.
5.

Plaats de te versturen bestanden in de outdir

6. Zet alle bestandsnamen in een SBF bestand en schrijf het SBF bestand naar de outdir
7.

Verwijder het outdir.lck bestand.

Let op: Er is altijd een vaste relatie tussen de outdir van een subnode en uiteraard die van de
hoofdnode, en het certificaat dat voor ondertekening van het te verzenden bericht gebruikt
wordt. Alhoewel de outdir configureerbaar is, moet er op gelet worden dat de hoofdnode en elke
subnode een unieke eigen outdir krijgen.

8.4 Berichten ontvangen via indir
HDN berichten die ontvangen worden zullen in de subdirectory indir geplaatst worden. Tevens
wordt hierin een SBF bestand geplaatst met daarin de naam van het ontvangen bestand en
DEST=
welk type bericht er ontvangen is. De standaard berichttypen zijn:
Naam bestand
HDN_AX.SBF
HDN_DA.SBF
HDN_DX.SBF
HDN_EX.SBF
HDN_KX.SBF
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AX berichten
DA berichten
DX berichten
EX berichten
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HDN Software Reference Manual

Offerte aanvragen
Document aanvraag
Document
Externe Bron
Krediet Aanvraag

30-04-18

HDN_LX.SBF

LX berichten

HDN_MX.SBF

MX berichten

HDN_OX.SBF

OX berichten
Tabel 8.1 sbf naamgeving in de indir

Levensverzekering
Aanvraag
Mutatie/Beheer
bericht
Offerte

Een voorbeeld van een SBF bestand is:

Voorbeeld 7.2: HDN_AX.SBF
NAME=c:\Program Files\HDN\indir\AX234567.1363598048_000.xml
DEST=234567
NAME=c:\Program Files\HDN\indir\AX234567.1363598603_000.xml
DEST=234567

De HDN software garandeert dat bestanden pas dan in een SBF bestand geplaatst worden, nadat
deze volledig ontvangen en opgeslagen zijn. De juiste procedure om ontvangen bestanden te
verwerken, is als volgt:
1.

Controleer of er een indir.lck bestand bestaat. Als er geen bestand is, ga dan verder met
stap 4

2.

Als het lockbestand ouder is dan 15 minuten, verwijderd het en ga verder met stap 4

3.

Wacht even en ga terug naar stap 1

4. Maak een bestand indir.lck en zet hierin de tijd waarop het bestand is aangemaakt
5.

Lees de ontvangen bestanden uit het SBF bestand, of de SBF-bestanden die in de indir
staan.

6. Verwerk deze bestanden
7.

Verwijder het SBF-bestand of de SBF bestanden, indien alle genoemde bestanden
succesvol verwerkt zijn.

8. Verwijder het indir.lck bestand

Het is van belang dat het indir.lck bestand zo kort mogelijk bestaat. De HDN software kan
namelijk geen bestanden ontvangen en in de indir plaatsen, zolang dit lockbestand bestaat.
Daarom wordt geadviseerd om de ontvangen bestanden naar een eigen verwerkingsdirectory te
verplaatsen en het lockbestand te verwijderen. De verdere verwerking kan dan plaatsvinden,
terwijl in de tussenliggende tijd nieuwe bestanden ontvangen kunnen worden.
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8.4.1 Naamgevingsconventie ontvangen berichten
Berichten die worden ontvangen door de HDN Software worden opgeslagen volgens
onderstaande naamgevingsconventie:
<Berichtsoort><VerzenderNrHDN>.<Timestamp>_<VolgNr>.xml

Voorbeeld:
AX234567.1363598048_2000.xml

Parameter
<BerichtSoort>
<VerzenderNrHDN>

<Timestamp>
<Volgnr>
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Voorbeeld
AX
OX
234567
004506

Beschrijving
De Berichtsoort van het ontvangen bericht. Een
berichtsoort bestaat altijd uit twee hoofdletters.
Het aansluitnummer van de afzender van het
ontvangen bericht. Dit nummer bestaat altijd uit 6
cijfers. Testaansluitnummers worden aangevuld met
voorloop-nullen.
1363598048
Een Unix timestamp van het tijdstip waarop het bericht
ontvangen is.
<numeriek>
Toevoeging welke garandeert dat elk ontvangen
bericht een unieke naam heeft.
Tabel 8.2 deel binnengekomen bericht header
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8.5 Berichten versturen via 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, zoals in 8.3 beschreven, gehouden te worden. Afhankelijk van de
manier waarop de advieskan één van de 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 (zie
hoofdstuk 8.5) in één component verenigt.
Aanroep via HDN.dll. Dit is een .NET interface die de functies voor zowel putfiles, als getfiles
(zie hoofdstuk 8.5) in één component verenigt.

Het programma putfiles kent de volgende syntax:



putfiles <bestand> [<subnode>] [-sdel] [-norename] of
putfiles <directory> [<subnode>] [-sdel] [-norename]

Als de meegegeven parameter een path/bestand is, dan wordt uitsluitend het opgegeven
bestand naar de HDN outdir verplaatst, waarbij putfiles zorgt voor locking en opname in het
corresponderende SBF-bestand. Het opgegeven bestand wordt niet verwijderd.
Voorbeeld: putfiles C:\verwerkendeApplicatie\teVerzendenBerichten\aanvraag.XML

Voorbeeld: putfiles \\netwerkServer\serverShare\teVerzendenBerichten\aanvraag.XML

Als de meegegeven parameter een directory is, dan worden alle bestanden in de betreffende
directory op de hierboven beschreven wijze ter verzending aangeboden. De doeldirectory mag
voor een juiste verwerking niet eindigen op een slash(\).
Voorbeeld: putfiles C:\verwerkendeApplicatie\teVerzendenBerichten

Voorbeeld: putfiles \\netwerkServer\serverShare\teVerzendenBerichten

De tweede parameter is optioneel en alleen van toepassing wanneer putfiles gebruikt wordt in
een HDN Enterprise installatie met subnodes. Indien opgegeven zal putfiles omschakelen naar de
omgeving van de betreffende subnode en dus gebruik maken van de HDN verzendstructuur van
die subnode.
Voorbeeld: putfiles C:\verwerkendeApplicatie\teVerzendenBerichten\aanvraag.XML subnodeNummer

Voorbeeld: putfiles

\\netwerkServer\serverShare\teVerzendenBerichten subnodeNummer

Via de parameter sdel kan aangegeven worden of het bronbestand verwijderd dient te worden
(standaard gebeurt dit niet).
De parameter norename geeft aan of putfiles zelf een unieke naam dient te genereren of de
source naam zoveel mogelijk in stand dient te houden (de source naam wordt gehandhaafd indien
deze niet in de target folder bestaat, anders worden er 8 random karakters aan toegevoegd).
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De functionaliteit van putfiles is ook beschikbaar via de DLL gpfiles.dll. Hierin is de API aanroep
putFiles beschikbaar.

putFiles
Syntax:

int __stdcall putFiles(
const char * lpszFile,
const char * lpszNode, bool sdel=false)

Parameters: lpszFile

Bestands- of directorynaam. Geeft het bestand aan dat ter verzending
wordt aangeboden. Indien lpszFile verwijst naar een directory, worden
alle bestanden uit die directory bedoeld.

lpszNode

Indien opgegeven wordt putFiles in de context van de betreffende
subnode uitgevoerd. Indien de parameter NULL is, wordt putFiles in
de context van de hoofdnode uitgevoerd.

sdel

Boolean die aangeeft of het bronbestand verwijderd dient te worden
als het bericht succesvol afgeleverd is (in de outdir staat)

Beschrijving: De functie putFiles plaatst het opgegeven bestand, of de bestanden uit de
opgegeven directory, in de verzendstructuur van HDN. De functie neemt de
noodzakelijke locking en plaatsing in het juiste SBF bestand voor haar rekening. De
aangegeven bestanden worden niet door putFiles verwijderd.
Wanneer putFiles wordt gebruikt in een HDN Enterprise installatie, kan optioneel
omgeschakeld worden naar de context van een aanwezige subnode. Hiertoe dient
de parameter lpszNode een geldige subnode aan te wijzen. Voor uitvoering in de
context van de hoofdnode, of indien gebruikt in een HDN Basic installatie, dient
lpszNode de waarde NULL te hebben.
Return:

-2

Het format van lpzsNode is onjuist. Dit dient een characterstring te
zijn welke 6 cijfers bevat (het aansluitnummer van de subnode).

-3

De opgegeven subnode is ongeldig.

0

Het opgegeven bestand bevat geen geldig HDN bericht.

>0

Het aantal berichten dat succesvol ter verzending is aangeboden.
Tabel 8.3 putfiles

Zie voor een beschrijving van het laden en gebruiken van een DLL ook hoofdstuk 3.1. De daar
gemaakte opmerkingen zijn ook van toepassing op het gebruik van gpfiles.dll.

Voorbeeld van het gebruik van gpfiles.dll
typedef int (__stdcall * FT_PUTFILES) (const char *file, const char *node);
FT_PUTFILES fpPutFiles;
int main(int argc, char *argv[])
{
int aantal = 0;
_chdir( "C:\\Program Files\\HDN\\bin" );
HMODULE hLib = LoadLibrary( "gpfiles.dll" );
if (hLib != NULL)
{
fpPutFiles = (FT_PUTFILES) GetProcAddress(hLib, "putFiles");
if (fpPutFiles != NULL)
{
aantal = fpPutFiles( "C:\\teVerzendenBerichten", NULL, false);

Pagina 104 van 135

HDN Software Reference Manual

30-04-18

}
}
printf(“%d berichten klaargezet voor verzending\n“, aantal);
return(0);
}

Tevens bestaat de mogelijkheid om de functionaliteit van putfiles te benaderen via de Microsoft
COM (activeX) interface in gpfiles_ocx.ocx Via deze interface is de methode PutFiles beschikbaar,
die dezelfde functionaliteit biedt als de putFiles aanroep in gpfiles.dll.
NOOT: Wanneer van deze mogelijkheid gebruik gemaakt wordt, dient gpfiles_ocx.ocx
geregistreerd te zijn. Indien dat nog niet gebeurd is, voer dan éénmalig als gebruiker met
Administratorrechten het volgende commando uit:
regsvr32 <pad_naar_HDN_bin>\gpfiles_ocx.ocx

waarbij <pad_naar_HDN_bin> vervangen dient te worden door het juiste pad naar de HDN\bin
directory.
Voorbeeld:

regsvr32 “C:\Program Files\HDN\bin\gpfiles_ocx.ocx”

PutFiles
Syntax:

PutFiles(strFile, strNode, del=false)

Parameters: strFile

Zie de parameter lpszFile van putFiles.

strNode Zie de parameter lpszNode van putFiles.
sdel

Zie de parameter sdel van putFiles.

Beschrijving: Zie de beschrijving van putFiles.
Return:

Zie de returnwaarde van putFiles.
Tabel 8.4 putfiles

Voorbeeld van het gebruik van gpfiles in C#
using System;
using HDN;
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
try
{
String dllDirectory = “[hdninstalldir]”
Environment.SetEnvironmentVariable("PATH",
Environment.GetEnvironmentVariable("PATH") + ";" + dllDirectory);
int rc = HDN.GPfiles.putFiles("C:\\teVerzendenBerichten", null, false);
Console.WriteLine("putFiles Rc= " + rc );
}
catch(Exception exp)
{
Console.WriteLine(exp.Message);
}
}
}
}
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8.6 Berichten ontvangen via 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, zoals in 7.3 beschreven, gehouden te worden. Afhankelijk van de manier waarop de
adviess, kan één van de
volgende manieren 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 (zie
hoofdstuk 8.5) in één component verenigt.
Aanroep via gpfiles_ocx.ocx. Dit is een COM object dat de functies voor zowel getfiles, als
putfiles (zie hoofdstuk 8.5) in één component verenigt.

Het programma getfiles kent de volgende syntax:



getfiles <bestand> <type> [pakketnaam] [subnode] [-norename] of
getfiles <directory> <type> [pakketnaam] [subnode] [-norename]

Als de meegegeven parameter een path/bestand is, dan wordt één bericht uit de indir
opgevraagd. Hierbij wordt gekeken naar de tweede parameter, waarin de gevraagde berichtsoort
opgegeven moet zijn. Als er één of meer berichten in de HDN indir aanwezig zijn, zal het bericht
dat als eerste ontvangen is, naar de opgegeven directory/bestandsnaam verplaatst worden. Het
programma getfiles zorgt voor het afhandelen van de HDN locking en het SBF bestand.
Voorbeeld: getfiles C:\ontvangendeApplicatie\ontvangenBerichten\offerte.xml OX

Voorbeeld: getfiles \\netwerkServer\serverShare\ontvangenBerichten\offerte.xml OX

In bovenstaand voorbeeld, zal uitsluitend één offertebericht opgevraagd worden. Eventuele
andere berichten zoals SX of DA berichten blijven in de HDN indir staan, totdat deze specifiek
worden opgevraagd.
Als de eerste parameter een bestaande directory is, dan zullen alle berichten van het gevraagde
type naar de opgegeven directory verplaatst worden.
Voorbeeld: getfiles C:\ontvangendeApplicatie\ontvangenBerichten OX

Voorbeeld: getfiles \\netwerkServer\serverShare\ontvangenBerichten OX

De derde parameter waarmee getfiles kan worden aangeroepen, is de naam van het adviespakket.
Deze parameter wordt gebruikt als er van de pakketverdelerfunctie gebruik gemaakt wordt. Zie
hiervoor verder hoofdstuk 6.7.
Voorbeeld: getfiles C:\ontvangendeApplicatie\ontvangenBerichten OX adviespakketNaam

Voorbeeld: getfiles \\netwerkServer\serverShare\ontvangenBerichten OX adviespakketNaam

In bovenstaand voorbeeld wordt door getfiles de HDN indir gebruikt die binnen HDN voor dit
specifieke adviespakket is opgegeven.
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In het geval dat getfiles gebruikt wordt in een HDN Enterprise installatie met subnodes, is het
mogelijk om als derde parameter een HDN aansluitnummer op te geven. In dat geval zal getfiles
omschakelen naar de omgeving van de betreffende subnode en dus gebruik maken van de HDN
ontvangststructuur van die subnode.
Voorbeeld: getfiles C:\ontvangendeApplicatie\ontvangenBerichten OX subnodeNummer

Voorbeeld: getfiles \\netwerkServer\serverShare\ontvangenBerichten OX subnodeNummer

Deze constructie gaat uit van de aanname dat er geen adviessoftware bestaat waarbij de naam uit
uitsluitend 6 cijfers bestaat.
De parameters voor adviespakket en subnode mogen ook beide opgegeven worden. In dit geval
dient de juiste volgorde aangehouden te worden: eerst de naam van het adviespakket en daarna
het nummer van de subnode.
Voorbeeld: getfiles C:\ontvangendeApplicatie\ontvangenBerichten OX adviespakketNaam
subnodeNummer

Voorbeeld: getfiles \\netwerkServer\serverShare\ontvangenBerichten OX adviespakketNaam
subnodeNummer

De parameter norename is verglijkbaar met zoals deze bij putfiles is. In de praktijk zal er niet vaak
een collision zijn in de target folder en zal de target naam geen random toevoeging krijgen. Op
drukke systemen kan dit echter wel voorkomen.
De functionaliteit van getfiles is ook beschikbaar via de DLL gpfiles.dll. Hierin is de API aanroep
getFiles beschikbaar.

getFiles
Syntax:

int __stdcall getFiles(
const char * lpszFile,
const char * lpszType
const char * lpszAdvp
const char * lpszNode)

Parameters: lpszFile

Bestands- of directorynaam. Geeft het bestand aan waarheen een
ontvangen bericht moet worden geplaatst. Indien lpszFile verwijst naar
een directory, worden alle in aanmerking komende berichten daarheen
verplaatst.

lpszType

Geeft het gewenste berichttype aan.

lpszAdvp

De naam van het adviespakket of, indien niet van toepassing, de
waarde NULL. Zie de beschrijving voor verdere uitleg.

lpszNode Indien opgegeven wordt getFiles in de context van de betreffende
subnode uitgevoerd. Indien de parameter NULL is, wordt putFiles in de
context van de hoofdnode uitgevoerd.
Beschrijving: De functie getFiles haalt een bericht van het opgegeven type op uit de HDN
ontvangststructuur en plaatst deze in het opgegeven bestand. Indien lpszFile
verwijst naar een directory, worden alle beschikbare berichten van het opgegeven
type uit de HDN ontvangststructuur verplaatst naar die directory. In dat geval
krijgen de afzonderlijke berichten een unieke bestandsnaam toegewezen.
De functie neemt de noodzakelijke locking en verwerking van het juiste SBF
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getFiles
bestand voor haar rekening.
Wanneer gebruik gemaakt wordt van de pakketverdelerfunctie (zie hoofdstuk 6.7),
wordt de HDN indir gebruikt welke voor het betreffende adviespakket is
geconfigureerd. De naam van het adviespakket dient dan ook opgegeven te
worden in de parameter lpszAdvp. Indien dit niet van toepassing is, dient de
waarde van deze parameter NULL te zijn.
Wanneer getFiles wordt gebruikt in een HDN Enterprise installatie, kan optioneel
omgeschakeld worden naar de context van een aanwezige subnode. Hiertoe dient
de parameter lpszNode een geldige subnode aan te wijzen. Voor uitvoering in de
context van de hoofdnode, of indien gebruikt in een HDN Basic installatie, dient
lpszNode de waarde NULL te hebben.
Return:

-1

lpszType geeft geen geldige HDN berichtsoort aan. Dit dient een
characterstring te zijn bestaande uit 2 hoofdletters die de berichtsoort

-2

Het format van lpzsNode is onjuist. Dit dient een characterstring te zijn
welke 6 cijfers bevat (het aansluitnummer van de subnode).

-3

De opgegeven subnode is ongeldig.

0

Geen bericht van het gewenste type gevonden.

>0

Het aantal berichten dat succesvol door getFiles is verwerkt.
Tabel 8.5 getfiles

Zie voor een beschrijving van het laden en gebruiken van een DLL ook hoofdstuk 3.1. De daar
gemaakte opmerkingen zijn ook van toepassing op het gebruik van gpfiles.dll.
Voorbeeld van het gebruik van gpfiles.dll
typedef int (__stdcall * FT_GETFILES) (const char *file, const char *type, const char *advp,
const char *node);
FT_GETFILES fpGetFiles;
int main(int argc, char *argv[])
{
int aantal = 0;
_chdir( "C:\\Program Files\\HDN\\bin" );
HMODULE hLib = LoadLibrary( "gpfiles.dll" );
if (hLib != NULL)
{
fpGetFiles = (FT_GETFILES) GetProcAddress(hLib, "getFiles");
if (fpGetFiles != NULL)
{
aantal = fpGetFiles( "C:\\OntvangenBerichten", "OX", NULL, NULL);
}
}
printf( "%d ontvangen berichten opgehaald\n", aantal);
return(0);
}

Tevens bestaat de mogelijkheid om de functionaliteit van getfiles te benaderen via de .Net
interface. Het gebruik is aanloog aan die van putfiles
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8.7 Voor- en nabehandeling van berichten
Vanaf HDN Software versie 2.6.0 is het mogelijk om berichten met behulp van eigen software te
behandelen voordat ze worden verstuurd ( preprocessing ) en/of nadat ze worden ontvangen (
postprocessing ). Zie voor de configuratie van voor en nabehandeling van berichten hoofdstuk
7.7.
Het programma voor voorbehandeling wordt aangeroepen vanuit de functie hdnSend() in de
Wesly Library. Dit programma wordt aangeroepen voordat de validatie plaatsvindt.
Het programma voor nabehandeling wordt aangeroepen vanuit de functie hdnReceiveFrom() in
de Wesly Library. De nabehandeling vindt plaats nadat het ontvangen bericht is opgeslagen in een
tijdelijke directory, maar voordat het wordt opgeslagen in de directory voor inkomende berichten.
Een voorbeeld van het toepassen van preprocessing en/of postprocessing is het kopiëren van een
HDN bericht naar een eigen archief directory ( Zie voorbeeld 8.3).
Voorbeeld 7.3: Voorbeeldcode voor een programma voor voor- en/of nabehandeling
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
int main( int argc, const char* argv[] )
{
int rc = 0;
const char * inputFile = argv[1];
const char * outputDir = "C:\\MyArchiveDir\\";
char outputFile[128];
sprintf( outputFile, "%s%s%s", outputDir, tmpnam( NULL ), ".xml" );
ifstream ifs( inputFile, ios::in | ios::binary );
ofstream ofs( outputFile, ios::out | ios::binary );
if( ifs.is_open() && ofs.is_open() )
{
ofs << ifs.rdbuf();
ofs.close();
ifs.close();
}
else
{
rc = 100;
}
return rc;
}
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9 Aanroep HDN diensten
9.1 Algemeen
Het HDN dienstennetwerk is ontwikkeld om gebruikers een scala aan diensten op het HDN
netwerk te kunnen bieden. Elke HDN dienst is beschikbaar als Webservice die via de synchrone
communicatie in Wesly aangeroepen kan worden.

9.2 HDN Dienst Berichten
Elk dienstbericht wordt door Wesly gevalideerd tegen het hdndn.xsd schema. Deze bevindt zich in
de root van de schema folder. Een dienstaanroepbericht dient dus conform dit XSD te zijn.

Voorbeeld 9.1 Algemeen dienstaanroep XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DienstBericht xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="DN.xsd">
<Header>
<VerzenderNrHDN>1</VerzenderNrHDN>
<VerzenderNaam>VerzenderNaam</VerzenderNaam>
<OntvangerNrHDN>2</OntvangerNrHDN>
<OntvangerNaam>OntvangerNaam</OntvangerNaam>
<BerichtSoort>HDNDN DienstBericht</BerichtSoort>
<BerichtVersie>7.0</BerichtVersie>
<OntvangerCode>Maatschappijen_opvr</OntvangerCode>
<VerzendDt>
<Dag>1</Dag>
<Maand>1</Maand>
<Jaar>2010</Jaar>
</VerzendDt>
<VerzendTijd>
<Uur>1</Uur>
<Minuten>1</Minuten>
<Seconden>1</Seconden>
</VerzendTijd>
<PakketNaam>PakketNaam</PakketNaam>
<AanvraagVersie>0</AanvraagVersie>
<PakketVersie>PakketVersie</PakketVersie>
<AanvraagVolgNr>AanvraagVolgNr</AanvraagVolgNr>
</Header>
<Bericht>
</Bericht>
</DienstBericht>

de
van de dienstaanbieder.
element is de logische naam van een dienst. Dit is een unieke naam voor een dienst die refereert
naar het voor die dienst specifieke XSD schema. De dienst specifieke elementen komen in het

<HDN gegevensdirectory> /diensten. In Voorbeeld 9.1
Maatschappijen_opvr.xsd. Dit XSD beschrijft dus het formaat van de elementen onder het element

Voorbeeld 9.2 Dienst specifieke aanroep XML
<Bericht>
<BerichtAanvraag>
<Aansluitnummer>3</Aansluitnummer>
</BerichtAanvraag>
</Bericht>
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Alle dienst specifieke XSD’s hebben als root element ‘Bericht’. Dit element en al zijn ‘Childs’
dienen in het algemene dienstbericht geplaatst te worden (zie voorbeeld 9.3).
Voorbeeld 9.3 Compleet dienstaanroepbericht
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DienstBericht xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="DN.xsd">
<Header>
<VerzenderNrHDN>1</VerzenderNrHDN>
<VerzenderNaam>VerzenderNaam</VerzenderNaam>
<OntvangerNrHDN>2</OntvangerNrHDN>
<OntvangerNaam>OntvangerNaam</OntvangerNaam>
<BerichtSoort>HDNDN DienstBericht</BerichtSoort>
<BerichtVersie>7.0</BerichtVersie>
<OntvangerCode>Maatschappijen_opvr</OntvangerCode>
<VerzendDt>
<Dag>1</Dag>
<Maand>1</Maand>
<Jaar>2010</Jaar>
</VerzendDt>
<VerzendTijd>
<Uur>1</Uur>
<Minuten>1</Minuten>
<Seconden>1</Seconden>
</VerzendTijd>
<PakketNaam>PakketNaam</PakketNaam>
<AanvraagVersie>0</AanvraagVersie>
<PakketVersie>PakketVersie</PakketVersie>
<AanvraagVolgNr>AanvraagVolgNr</AanvraagVolgNr>
</Header>
<Bericht>
<BerichtAanvraag>
<Aansluitnummer>3</Aansluitnummer>
</BerichtAanvraag>
</Bericht>
</DienstBericht>

9.3 Informatie over diensten
Diensten voor het HDN netwerk worden beheerd met behulp van DARTS. Hiermee wordt o.a. het
nodenummer waarop de dienst te bereiken is en de logische naam gedefinieerd. Tevens wordt via
DARTS voor aansluitnummers toegang tot diensten verleend. Niet alle diensten zijn dus
beschikbaar voor alle aansluitnummers.
Via de website https://dartsbeheer.hdn.nl kan informatie over de beschikbare HDN diensten
verkregen worden. Om toegang tot deze website te krijgen dient er een geldig HDN certificaat in
de browser aanwezig te zijn.

9.4 Wesly Dienstaanroep
Dienstberichten worden synchroon over het HDN netwerk verzonden. Met behulp van de functie
hdnSyncSend (zie 3.2.10) kan het dienstaanroep en dienstantwoord bericht gespecificeerd
worden.

9.5 Testapplicatie
Er is een testapplicatie sinca ontwikkeld waarmee net zoals inca berichten uit een outdir opgepakt
worden en synchroon verzonden worden. Het synchrone antwoord wordt daarna in een indir
geplaatst. sinca is te vinden in <HDN installatiedirectory>\bin\sinca.
Dienstberichten dienen een andere in-dir/out-dir te hebben dan standaard berichten. In <HDN
gegevensdirectory> /etc/hdn/sinca.prm kunnen de paden opgegeven worden.

Voorbeeld 9.4 Configuratie Sinca
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WriteDir=<HDN gegevensdirectory>\indir
ReadDir=<HDN gegevensdirectory>\soutdir
inDir_VX = <HDN gegevensdirectory>\sindir\VX
LogLevel=3

Door sinca uit te voeren worden de berichten uit de soutdir verzonden en wordt gewacht op de
ingevoerd. Het ontvangen dienstantwoord bericht wordt in de indir geplaatst.
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10 HDN Local webservice gateway
10.1 Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken is o.a. beschreven hoe de HDN software geïntegreerd kan worden
met advies pakketten of andere applicaties. Onderstaande afbeelding geeft een schematisch
overzicht. Berichten kunnen uitgewisseld worden door gebruik te maken van de in-outdir (1) en/of
het direct aanroepen van functies in de Wesly library (2).
Dit hoofdstuk beschrijft de HDN local webservice koppeling (3). Wat betreft functionaliteit is deze
verglijkbaar met de beschikbare functies in de weslycln library.
Advies pakket
Mid office
etc

Get/put
files

1

HDN Bericht

SOAP

3
outdir

indir

soutdir
2

HDN
Local
Webservice

Inca/sinca

Wesly

Net
Tabel 10.1 Local webservice

De HDN Local Webservice Gateway is een server en werkt op basis van SOAP berichten. De
beschikbare SOAP operaties worden beschreven in paragraf 0. Deze operaties zijn verglijkbaar
3 De Wesly libraries
functies.
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10.2 Operaties
De webservice definitie voor de HDN Webservice Gateway is vastgelegd in een WSDL. Het
bestand hdnlws.wsdl is te vinden in <HDN gegevensdirectory> /schemas/.
De HDN Webservice Gateway kent operaties die van toepassing zijn op de HDN Basic (cliënt), de
HDN Enterprise (server) of een HDN SaaS koppeling. De HDN SaaS koppeling wordt in het
volgende hoofdstuk uiteengezet.

10.2.1 HDN Basic en Enterprise operaties
De volgende functies zijn op zowel een HDN Basic als HDN Enterprise installatie van toepassing:
1)

DelMsg: Verwijder een ontvangen HDN bericht. Deze dient aangeroepen te worden na
succesvolle verwerking van GetMsg.
2) GetMsg: Lees een ontvangen HDN bericht. Na succesvolle ontvangst van het bericht dient
DelMsg te worden aangeroepen.
3) GetMsgList: Vraag een lijst op met alle ontvangen HDN berichten.
4) PutMsg: Plaats een bericht in de outdir ter verzending
5) GetEndpoint: Bepaalt het endpoint voor de opgegeven node. Een endpoint is een URL die
gebruikt kan worden om berichten naar de node toe te sturen.
6) GetSyncEndpoint: Bepaalt het endpoint voor synchrone communicatie van de opgegeven
node. Een endpoint is een URL die gebruikt kan worden om berichten synchroon naar de
node toe te sturen.
7) GetNodeNumber: Leest het aansluitnummer uit het geïnstalleerde HDN certificaat
8) IsCertActive: Controleert of het aansluitnummer actief is.
9) Send: Asynchroon versturen van een HDN Bericht
10) SyncSend: Synchroon versturen van een HDN Bericht
11) Validate: De hdnValidate zorgt dat het opgegeven bericht gevalideerd wordt tegen het
meest recente schema.

10.2.2 HDN Basic operaties
Een HDN Basic is gebaseerd op een cliënt architectuur. Een cliënt vraagt zelf aan een server of er
berichten voor hem aanwezig zijn en haalt deze eventueel op.
12) ReceiveFrom: Controleert of bij opgegeven aansluitnummer berichten klaar staan en haalt
eventueel bericht op.

10.2.3 HDN Enterprise operaties (alleen voor subnodes)
13) GetSubNodeInfo: Toont informatie over de status van het certificaat van de subnode
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10.3 WSDL Operatie Request en Response parameters
10.3.1 Response Status codes
Alle response hebben de parameters Status en StatusMsg
Parameter
Status

Type
Integer

Verplicht
Ja

Uitleg
Indien de operatie succesvol is uitgevoerd wordt de
waarde 0 geretourneerd. In alle andere gevallen wordt
een waarde groter dan 0 geretourneerd.
Status melding voor de uitgevoerde operatie. Indien
de status groter is dan 0, bevat de StatusMsg een
omschrijving van de fout die is opgetreden tijdens het
uitvoeren van de operatie.
Figuur 10.1 WSDL status

StatusMsg

String

Ja

Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle een statusCodes en een statusMsg die door de
HDN Local Webservice Gateway functies geretourneerd kunnen worden.
Status
SUCCESS
ERR_NO_CONNECT

StatusCode
0
28

ERR_INTERNAL_ERROR
ERR_PARSER
ERR_BIND_ERROR
ERR_ACCEPT_ERROR
ERR_UTIME
ERR_HDN_PRM
ERR_CERTFUNC_PRM_WRITE
ERR_CERTFUNC_PRM_OPEN
ERR_SUBNODE_PRM_CREATE
ERR_WESLY_PRM_CREATE
ERR_SUBNODE_ADD
ERR_HOOFDNODE_ADD
ERR_USERS_ENV
ERR_SUBNODE_ENV
ERR_CERTDB_INSTALL
ERR_HOOFDNODE_NODEL
ERR_WRONG_FILENAME
ERR_DECRYPT_FAILURE

100
103
500
501
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
613
1004

ERR_NOT_FOUND
ERR_NO_ENDPOINT
ERR_NO_ENTRY
ERR_ENCRYPT_FAILURE

1006
1007
1009
1010

ERR_FILE_OPEN
ERR_FILE_READ
ERR_FILE_WRITE
ERR_VALIDATE_FATAL_ERROR

1011
1012
1013
1034

ERR_VALIDATE_UNRECOVERABL
E
ERR_VALIDATE_RECOVERABLE
ERR_MSG_REJECTED

1035

Fout bij zetten bestand datum/tijd
Kan bestand hdn.prm niet aanmaken
Kan bestand certfunc.prm niet aanmaken
Kan certfunc.prm niet openen
Kan bestand subnodes.prm niet aanmaken
Kan bestand wesly.prm niet aanmaken
Kan subnode niet aan queue toevoegen
Kan hoofdnode niet toevoegen als subnode
Fout bij aanmaken omgeving voor users
Fout bij aanmaken omgeving voor subnode
Bronbestand cert.db.install niet gevonden
Kan hoofdnode niet verwijderen
Foutief formaat bestandsnaam
Certificaatfout. Het bericht kan niet ontsleuteld
worden
Aansluitnummer niet gevonden
Aansluitnummer heeft geen endpoint
Bestand niet gevonden
Certificaatfout. Het bericht kan niet versleuteld
worden
Het bestand kan niet geopend worden
Het bestand kan niet gelezen worden
Het bestand kan niet geschreven worden
Het bericht bevat een ernstige fout die niet te
corrigeren is
Het bericht bevat een niet te corrigeren fout

1036
1037

Het bericht bevat een te corrigeren fout
Het andere systeem heeft het bericht geweigerd

Pagina 115 van 135

StatusMsg
Er kan geen verbinding met het andere systeem
gemaakt worden
Unhandled exception
Het berichtformaat is ongeldig
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ERR_NO_CERTIFICATE
1020
Geen certificaat aanwezig
ERR_CERT_NOT_ACTIVE
1030
Certificaat niet geactiveerd
ERR_SUBNODE_NOT_FOUND
1041
Subnode niet gevonden
ERR_FILE_NOTFOUND
6004
Bestand niet gevonden
Tabel 10.2 status HDN Local webservice Gateway

10.3.2 GetEndpoint
Parameter
Node

Type
String

Verplicht
Ja

Uitleg
Het HDN aansluitnummer van het op te vragen
endpoint
Tabel 10.3 GetEndpoint request

Parameter
Endpoint

Type
String

Verplicht
Uitleg
Ja
URL van het endpoint
Tabel 10.4 GetEndpoint response

10.3.3 GetSyncEndpoint
Parameter
Node

Type
String

Verplicht
Ja

Parameter
Endpoint

Type
String

Verplicht
Uitleg
Ja
URL van het endpoint
Tabel 10.6 GetSyncEndpoint response

10.3.4

Uitleg
Het HDN aansluitnummer van het op te vragen
endpoint
Tabel 10.5 GetSyncEndpoint request

GetNodeNumber

Een GetNodeNumber request bevat geen parameters
Parameter
Node

Type
String

Serial

String

Verplicht
Nee

Uitleg
Het aansluitnummer (de hoofdnode indien HDN
Enterprise) van de omgeving die aan de HDN Webservice
Gateway is gekoppeld.
Nee
Hexadecimale waarde van het certificaat ID van de
hoofdnode van de HDN Enterprise omgeving die aan de
HDN Webservice Gateway is gekoppeld.
Tabel 10.7 GetNodeNumber response

10.3.5 IsCertActive
Een IsCertActive request bevat geen parameters.
Parameter
RemainingDays

Type
Integer
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Verplicht
Nee

Uitleg
Het aantal dagen dat het certificaat nog geldig is (de
hoofdnode indien HDN Enterprise).
Tabel 10.8 IsCertActive response
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10.3.6 SendMsg
Parameter
Msg
FromNode

Type
String
String

Verplicht
Ja
Nee

Uitleg
HDN bericht dat verzonden dient te worden
Alleen van toepassing bij een HDN Enterprise. Indien
deze parameter opgegeven is wordt het bericht niet
uit naam van de hoofdnode maar uit naam van een
subnode verzonden.
Tabel 10.9 Send request

Parameter
VxMsg

Type
String

Verplicht
Nee

Uitleg
Indien het bericht een validatie fout oplevert wordt
het bericht niet verzonden. Het resultaat van de
validatie wordt in de VxMsg string geretourneerd.
Tabel 10.10 Send response

10.3.7 SyncSendMsg
Parameter
Msg

Type
String

Verplicht
Ja

FromNode

String

Nee

Parameter
ReplyMsg
VxMsg

Type
String
String

Verplicht
Nee
Nee

10.3.8

Uitleg
HDN bericht dat synchroon verzonden dient te
worden
Alleen van toepassing bij een HDN Enterprise. Indien
deze parameter opgegeven is wordt het bericht niet
uit naam van de hoofdnode maar uit naam van een
subnode verzonden.
Tabel 10.11 SyncSend request

Uitleg
Synchrone response op Msg bericht
Indien het bericht een validatie fout oplevert wordt
het bericht niet verzonden. Het resultaat van de
validatie wordt in de VxMsg string geretourneerd.
Tabel 10.12 SyncSend response

Validate

Parameter
Msg

Type
String

Verplicht
Uitleg
Ja
Het te valideren HDN bericht
Tabel 10.13 Validate request

Parameter
VxMsg

Type
String

Verplicht
Nee

Uitleg
Het resultaat van de validatie wordt indien er een
validatie fout optreedt in de VxMsg string
geretourneerd.
Tabel 10.14 Validate response

10.3.9 Ophalen berichten HDN Basic
10.3.9.1 ReceiveFrom
Deze operatie is alleen van toepassing op een HDN Basic omgeving.
Parameter
Msg

Type
String
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Verplicht
Uitleg
Ja
Het te valideren HDN bericht
Tabel 10.15 ReceiveFrom request
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Parameter
rcvMsg

Type
String

countRemain

int

10.3.10

Verplicht
Nee

Uitleg
Indien de remote node een bericht klaar had staan
wordt deze in de rcvMsg string geplaatst.
Ja
Het aantal berichten dat nog klaar staat. Indien deze
groter dan 0 is zal een herhaling van deze operatie
nog een bericht opleveren.
Tabel 10.16 ReceiveFrom response

Ophalen berichten HDN Enterprise

Een HDN Enterprise vraagt niet aan andere partijen of er een bericht klaarstaat. De partijen die
een bericht voor de HDN Enterprise klaar hebben zullen dit bericht direct naar de HDN Enterprise
versturen. Voor de HDN Enterprise is HDNReceiveFrom daarom niet relevant. Indien er berichten
voor een subnode van een HDN Enterprise aanwezig zijn staan deze al in de indir van die subnode.

10.3.11

GetMsgList

Parameter
Node
MessageType

Type
String
String

ConsPackage

String

Parameter
MessageList

Type
HdnMessage

Parameter
FileName
MessageType

Type
String
String
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Verplicht
Nee
Nee

Uitleg
Aansluitnummer van de subnode
2-lettercode van een berichtsoort, bijvoorbeeld OX of
SX
Nee
De naam van een adviespakket. Indien deze
parameter is opgegeven worden alleen
bestandsnamen voor een specifiek adviespakket
opgehaald.
Tabel 10.17 GetMsgList request

Verplicht
Nee

Uitleg
De GetMsgList response bevat 0 of meerdere
MessageList elementen. MessageList elementen
worden alleen geretourneerd indien Status gelijk
is aan 0. MessageList elementen zijn van het type
HdnMessage
Tabel 10.18 GetMsgList response

Verplicht
Uitleg
Ja
Bestandsnaam van een HDN bericht
Ja
Berichtsoort van een HDN bericht
Tabel 10.19 HdnMessage type
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10.3.12

GetMsg

Parameter
FileName

Type
String

ConsPackage

String

Parameter
Message

10.3.13
Parameter
FileName
ConsPackage

Type
String

Verplicht
Ja

Uitleg
Bestandsnaam van een ontvangen HDN bericht. (De
bestandsnamen kunnen verkregen worden via GetMsgList)
Nee
De naam van het adviespakket waarvoor het bericht
bedoeld is.
Tabel 10.20 GetMsg request

Verplicht
Nee

Uitleg
Een base64 gecodeerd HDN bericht. Er wordt alleen
een bericht geretourneerd indien Status gelijk is aan 0.
Tabel 10.21 GetMsg response

DelMsg
Type
String
String

Verplicht
Ja
Nee

Uitleg
Bestandsnaam van een ontvangen HDN bericht.
De naam van het adviespakket waarvoor het bericht
bedoeld is.
Tabel 10.22 DelMsg request

Response bevat alleen status informatie.

10.3.14
Parameter
Message

PutMsg
Type
String

Pagina 119 van 135

Verplicht
Uitleg
Ja
Een base64 gecodeerd HDN bericht.
Tabel 10.23 PutMsg request
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10.4 De HDN Local Webservice Gateway gebruiken
De HDN Local Webservice Gateway maakt gebruik van een SOAP interface. Met elke ontwikkeling
omgeving die SOAP ondersteund kan een koppeling gerealiseerd worden.

10.4.1 SOAP Client in Java
Bij de HDN software wordt standaard een Java archief bestand (hdnlws.jar) geïnstalleerd die de
SOAP classes bevat om de koppeling tot stand te brengen.
Het hdnlws.jar wordt standaard bij de HDN software in de bin folder mee geïnstalleerd. Deze dient
toegevoegd te worden aan het JAVA project. Om gebruik te maken van het HDN Local
Webservice Java archief dient de AXIS2 library aan het project toegevoegd te worden. Deze kan
gedownload worden via: http://axis.apache.org/axis2/java/core/download.cgi. De HDN library is
getest tegen AXIS2 versie 1.6.2

Onderstaande code geeft een voorbeeld hoe de HDN Java class gebruikt kan worden.
package hdn;
import java.rmi.RemoteException;
import org.apache.axis2.AxisFault;
import nl.csnet.hdn.schemas.hdnlws_wsdl.HdnlwsStub;
import nl.csnet.hdn.schemas.hdnlws_wsdl.HdnlwsStub.GetEndpointReq;
import nl.csnet.hdn.schemas.hdnlws_wsdl.HdnlwsStub.*;
public class HDNProg
{
public static void main(String[] args)
{
try
{
HdnlwsStub client = new HdnlwsStub();
hdnSend( client );
} catch (AxisFault e)
{
e.printStackTrace();
}
}
}

Eerst dient er een cliënt object van de HdnlwsStub class gemaakt te worden. De standaard
constructor is identiek aan:
HdnlwsStub client = new HdnlwsStub(“127.0.0.1:8090”);

Via het client object zijn de SOAP operaties toegankelijk. Onderstaande code geeft een voorbeeld
voor het versturen van een HDN bericht.
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public static void hdnSend( HdnlwsStub client )
{
System.out.println( "hdnSend" );
SendReq req = new SendReq();
String ax = "<AX>.....</AX>";
req.setMsg( ax );
SendReply reply;
try {
reply = client.sendMsg(req);
int rc = reply.getStatus();
if( rc != 0 )
{
String statusMsg = reply.getStatusMsg();
System.out.println("
status=" + rc);
System.out.println("
statusmsg=" + statusMsg );
}
else
{
System.out.println("
Bericht verzonden" );
}
}
catch (RemoteException e) {
e.printStackTrace();
}
}

Op analoge wijze kunnen alle beschreven SOAP operaties uitgevoerd worden. Om bijvoorbeeld
het endpoint van een aansluitnummer op te vragen kan de volgende code gebruikt worden:

public static void GetEndpoint( HdnlwsStub client )
{
System.out.println("GetEndpoint(300000)" );
GetEndpointReq req = new GetEndpointReq();
req.setNode("300000");
GetEndpointReply reply;
try {
reply = client.getEndpoint(req);
int rc = reply.getStatus();
if( rc != 0 )
{
String statusMsg = reply.getStatusMsg();
System.out.println("
status=" + rc);
System.out.println("
statusmsg=" + statusMsg );
}
else
{
String endpoint = reply.getEndpoint();
System.out.println("
endpoint=" + endpoint );
}
} catch (RemoteException e) {
e.printStackTrace();
}
}
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10.4.2 DotNet
Voor het creëren van een SOAP Client in C# kan gebruik gemaakt worden van wsdl.exe (Micrsoft
SDK WSDL). Deze tool maakt aan de hand van het hdnlws.wsdl schema een cliënt class. Nadat
deze class toegevoegd is aan het project kan de volgende afgeleide class gedefinieerd worden:
namespace HDN_LwsDemoApp
{
public class lwsClient : hdnlws
{
public lwsClient()
{
this.Url = "http://127.0.0.1:8090";//Url van local webservice gateway
this.SoapVersion = System.Web.Services.Protocols.SoapProtocolVersion.Soap11;
}
}
}

De hdnlws class is de class die gegenereerd is met behulp van de wsdl tool. De lwsClient class kan
vervolgens gebruikt worden om de SOAP operaties uit te voeren:
namespace HDN_LwsDemoApp
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
//create SOAP client class
lwsClient lwsClient = new lwsClient();
//perform SendMsg
SendReq req = new SendReq();
using (StreamReader streamReader = new StreamReader("AX.xml",
Encoding.UTF8))
{
req.Msg = streamReader.ReadToEnd();
}
SendReply reply = new SendReply();
reply = lwsClient.SendMsg(req);
if (reply.Status == 0)
reply.StatusMsg = "Bericht verzonden";
Console.WriteLine("sendMsg: " + reply.Status + "- " + reply.StatusMsg);
}
}
}

Op analoge wijze kunnen alle beschikbare SOAP operaties uitgevoerd worden.

10.5 HDN Local webservices voor SaaS
Zie handleiding specifiek voor SaaS implementatie.
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Overzicht van de foutcodes
In deze appendix wordt een overzicht gegeven van de foutcodes die in door de wesly client library
gebruikt worden.
Code
-1

1021

Omschrijving
Geen data ontvangen. Over het algemeen wordt dit veroorzaakt door een
netwerkprobleem (e.g. er is wel een verbinding opgezet met een proxy server maar de
proxy server kan het verzoek niet doorzetten naar het endpoint).
Connection error. Er kan connectie worden opgezet met doelsysteem (e.g. door firewall).
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
Service unavailable. Er is wel een verbinding opgezet, echter het systeem kan het verzoek
niet doorzetten naar de verwerkende applicatie.
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

28
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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1101

1102

1103

1200
1201

1300

10050
10051
10060
10065

De synchrone server kan het verzoek niet doorsturen naar de webservice die het verzoek
moet afhandelen.
Parameter error
Software fout bij de server. Het synchrone verzoek kan niet in behandeling worden
genomen.
File error
Bestandsprobleem op de server. Het bestand op de server met het synchrone verzoek kan
niet geopend worden.
Parse error
Het synchrone verzoek kan op de server niet geparst worden. Het is geen geldig HDN- of
XML bericht.
Denied by Poortwachter
De communicatie is niet toegestaan door de HDN poortwachter
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.
No internet connection
Er is geconstateerd dat er geen netwerk/internet verbinding verbinding is, of de gateway is
niet bereikbaar.
Network down
De netwerk interface is uitgeschakeld of kan niet worden gebruikt
Network unreachable
Er is geprobeerd een verbinding op te zetten met een netwerk dat onbereikbaar is.
Connection timeout
De host kan niet worden benaderd omdat er een timeout is opgetreden.
No route to host.
Er is geprobeerd een socket verbinding op te zetten naar een host dat niet bereikbaar is.
Tabel 10.24 overzicht foutcodes
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Bijlage III: XSD voor Controle-XML
XSD voor Controle-XML<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema xmlns="ControleXML"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="ControleXML"
elementFormDefault="qualified"
version="0.2">
<!-Schema voor Controle XML zoals beschreven in "Memo ENBF Condities.doc"
-->
<xs:element name="HDNControles">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Header" type="HeaderType"/>
<xs:element name="Regels" type="RegelsType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<!-- -->
<xs:complexType name="HeaderType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ingangsdatum" type="xs:date"/>
<xs:element name="Maatschappij" type="xs:string"/>
<xs:element name="VersieHDN" type="xs:string"/>
<xs:element name="VersieSchema" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- -->
<xs:complexType name="RegelsType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Regel" type="RegelType" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- -->
<xs:complexType name="RegelType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Conditie"
type="ConditieType"
minOccurs="0"
maxOccurs="2"/>
<xs:choice>
<xs:element name="VoorwaardeVerplicht"
type="VoorwaardeVerplichtType"/>
<xs:element name="VoorwaardeCount"
type="VoorwaardeCountType"/>
<xs:element name="VoorwaardeBoolean"
type="VoorwaardeBooleanType"/>
<xs:element name="VoorwaardeExpressie"
type="VoorwaardeExpressieType"/>
<xs:element name="VoorwaardeCode"
type="VoorwaardeCodeType"/>
</xs:choice>
<xs:element name="Fout" type="FoutType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- -->
<xs:complexType name="ConditieType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Veld" type="VeldType"/>
<xs:group ref="CodeType" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="optie" use="optional" default="and">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="not"/>
<xs:enumeration value="and"/>
<xs:enumeration value="or"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<!-- -->
<xs:complexType name="VoorwaardeVerplichtType">
<xs:group ref="VeldEntiteitType"/>
</xs:complexType>
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<!-- -->
<xs:complexType name="VoorwaardeCountType">
<xs:sequence>
<xs:group ref="VeldEntiteitType"/>
<xs:element name="Expressie" type="ExpressieType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- -->
<xs:complexType name="VoorwaardeBooleanType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Veld" type="VeldType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="optie" use="optional" default="not"/>
</xs:complexType>
<!-- -->
<xs:complexType name="VoorwaardeExpressieType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Veld" type="VeldType"/>
<xs:element name="Expressie" type="ExpressieType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- -->
<xs:complexType name="VoorwaardeCodeType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Veld" type="VeldType"/>
<xs:group ref="CodeType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- -->
<xs:complexType name="FoutType">
<xs:sequence>
<xs:element name="FoutSoort" type="FoutSoortType"/>
<xs:element name="FoutMelding" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- -->
<xs:complexType name="FoutSoortType">
<xs:attribute name="naam" use="required">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="fout"/>
<xs:enumeration value="melding"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<!-- -->
<xs:complexType name="EntiteitType">
<xs:attributeGroup ref="VeldEntiteitGroup"/>
</xs:complexType>
<!-- -->
<xs:group name="VeldEntiteitType">
<xs:sequence>
<xs:choice>
<xs:element name="Entiteit" type="EntiteitType"/>
<xs:element name="Veld" type="VeldType"/>
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:group>
<!-- -->
<xs:complexType name="VeldType">
<xs:attributeGroup ref="VeldEntiteitGroup"/>
</xs:complexType>
<!-- -->
<xs:attributeGroup name="CodeGroup">
<xs:attribute name="waarde" use="required">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:pattern value="([a-zA-Z0-9\-\s])*"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:attributeGroup>
<!-- -->
<xs:group name="CodeType">
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<xs:sequence>
<xs:choice>
<xs:element name="Code">
<xs:complexType>
<xs:attributeGroup ref="CodeGroup"/>
<xs:attribute name="optie" use="optional" default="not"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CodeLijst" type="CodeLijstType"/>
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:group>
<!-- -->
<xs:complexType name="CodeLijstType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Code" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:attributeGroup ref="CodeGroup"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="optie" use="optional" default="not"/>
</xs:complexType>
<!-- -->
<xs:complexType name="ExpressieType">
<xs:attribute name="waarde" use="required">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="soort" use="required">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="="/>
<xs:enumeration value="&gt;"/>
<xs:enumeration value="&lt;"/>
<xs:enumeration value="&lt;="/>
<xs:enumeration value="&gt;="/>
<xs:enumeration value="!="/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<!-- -->
<xs:attributeGroup name="VeldEntiteitGroup">
<xs:attribute name="naam" use="required">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:attributeGroup>
<!-- --><!-- -->
</xs:schema>

Pagina 132 van 135

HDN Software Reference Manual

30-04-18

Bijlage IV: XSD voor VX bestand
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.1">
<xs:element name="XSDValidation">
<xs:annotation>
<xs:documentation>HDN Validate uitvoer</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="AanvraagVolgNr" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Aanvraag volgnummer uit Header van
bericht</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AanvraagVersie" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Het versienummer van de VX standaard waaraan dit
bericht voldoet</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="XSDFile" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Naam van het gebruikte XSD bestand (voor
Popup)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Result" type="xs:string" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>De returncode van de
validatemodule</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ErrorXSD" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Foutmelding vanuit XSD validatie</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>GUI element
aanduiding</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="Text"/>
<xs:enumeration value="Combo"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ErrorID">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Volgnummer van de
fout</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
<xs:minInclusive value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Value" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Foutieve waarde</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Message1" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Foutmelding 1</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
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<xs:element name="Message2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Foutmelding 2</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Location" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Locatie van de fout.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ErrorXML" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Foutmelding vanuit XML validatie</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:choice>
<xs:element name="Soort">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Soort fout ( fout of
melding)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="Melding"/>
<xs:enumeration value="Fout"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:choice>
<xs:element name="Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>GUI element
aanduiding</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="Text"/>
<xs:enumeration value="Combo"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ErrorID" type="xs:positiveInteger">
<xs:annotation>
<xs:documentation>GUI element
aanduiding</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Value" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Foutieve waarde</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Message1" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Foutmelding 1</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Message2" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Foutmelding 2</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Location" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Locatie van de fout.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
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<xs:element name="Options" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Eventuele opties voor
combobox</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Option" type="xs:string"
maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Optie voor
combobox</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
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