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1

HDN in een SaaS omgeving

1.1

Inleiding

Vanaf HDN Software 4.0 is het mogelijk om HDN te integreren in een SaaS omgeving. In een SaaS
omgeving wordt de HDN Software niet lokaal geïnstalleerd bij een tussenpersoon, maar wordt de
software centraal geïnstalleerd bij een SaaS Provider. Tussenpersonen communiceren niet
rechtstreeks met HDN Software, maar communiceren via een browser of een app met een web
applicatie van de SaaS provider.

Tussenpersoon

Maatschappij

Internet

SaaS Platform

Webapplicatie
SaaS provider

HDN Local
Webservice

HDN
Enterprise

Figuur 1: HDN in een SaaS omgeving

De web applicatie van een SaaS Provider communiceert met de HDN Software via de HDN Local
Webservice. Dit is een SOAP server waarmee alle operaties die nodig zijn in een SaaS omgeving
kunnen worden uitgevoerd, zoals:



Voorbehandeling en validatie van HDN berichten.
Versturen/ontvangen van HDN berichten.

Om de veiligheid en integriteit van het HDN verkeer te waarborgen moet het transport van
berichten aan de volgende kwaliteitseisen voldoen:



HDN berichten moeten ondertekend zijn. Door een bericht te ondertekenen kan een
ontvanger de identiteit van de afzender van een HDN bericht verifiëren, en controleren of
de inhoud van het bericht niet onderweg is gewijzigd.
HDN verkeer moet versleuteld zijn. Dit voorkomt dat derden de inhoud van een HDN bericht
kunnen lezen.

Deze kwaliteitseisen zijn ook van toepassing in een SaaS omgeving.
Om een HDN bericht te kunnen ondertekenen is een HDN certificaat nodig. Dit certificaat is in
beheer van het intermediair (het master certificaat). In een SaaS omgeving kan het intermediair
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met het master certificaat kiezen of een bericht alleen door zijn eigen certificaat ondertekend mag
worden (Figuur 2) of dat deze de SaaS partij machtigt namens hem/haar berichten te verzenden.

1

2

4

Intermediair

Encrypted

3

SaaS
Master/sub certificaat

Figuur 2

1.
2.

Intermediair stelt advies/bericht op
Saas platform zendt één of meerdere berichten ter ondertekening
a. HDN app start vanuit SaaS applicatie of
b. HDN App start door push notificatie (alleen mobiel)
3. Intermediair ondertekent berichten via HDN App en stuurt ondertekening terug naar SaaS
applicatie
4. HDN software op SaaS platform verstuurt de ondertekende berichten het platform op.
In de tweede situatie komt er een afgeleid certificaat (delegated certificate) op de omgeving van
de SaaS partij te staan (Figuur 3).

1

3

Intermediair

Encrypted
SaaS
2

Master/sub certificaat

Delegated ssub certificaat

Figuur 3

1.
2.
3.

Intermediair stelt advies/bericht op
HDN software op SaaS platform ondertekend bericht
HDN software op SaaS platform verstuurt de ondertekende berichten het platform op.
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HDN biedt de SaaS Providers een HDN App welke zij kunnen gebruiken in hun SaaS omgeving en
waarmee gebruikers lokaal de beschikking hebben over een certificaat en daarmee ook lokaal een
HDN bericht kunnen ondertekenen.
De HDN App heeft 2 basis functionaliteiten, i.e.:



WebCert: Hiermee kunnen HDN Certificaten worden aangevraagd en vernieuwd. Tevens
kunnen tussenpersonen hun HDN Certificaat aanmelden bij een SaaS Provider.
Sign: Hiermee kunnen HDN berichten ondertekend worden, en via de SaaS provider
verstuurd worden.

Beide functies zijn geïntegreerd in één applicatie en afhankelijk van de aanroep (parameters bij
opstarten) van de HDN App zal de Webcert of Sign functionaliteit gestart worden.
De signeer functionaliteit wordt gestart vanuit een SaaS platform. De SaaS provider moet binnen
de eigen SaaS implementatie een koppeling toevoegen waarmee HDN berichten via de HDN App
ondertekend kunnen worden.
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1.2 HDN Berichten versturen via SaaS
Onderstaand diagram beschrijft welke stappen worden doorlopen tijdens het versturen van een
HDN bericht in de SaaS omgeving.
Browser

SaaS Platform

Nieuw advies/bericht

Genereer HDN bericht

HDN Local Webservice

1
preparebatchitem

Voorbehandelin/
validatie HDN bericht

Files
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Direct
versturen

Haal klaarstaande
Berichten op

Browser

2
getbatchitems

3

Gebruiker
Klikt sign button

Maak batchlijst

Maak Sign knop
En zet batch-lijst
klaar

4
Batchlijst

5

APP

Haalt batchlijst op

Sla batchlijst op

6
Sign alle items

7
Verstuur 1 batch-item

Sign alle items

sendbatchitem

Genereer
bericht

Verstuur

N
Laatste
bericht?

Figuur 4

1.

Na opstellen van aanvraag/bericht roept het SaaS platform de HDN functie
prepareBatchItem aan (via de HDN Local Webservice). De HDN software voert de
voorbewerking uit en valideert het bericht.
a.

Indien het bericht valide is wordt het HDN bericht
i. aan de batch lijst toegevoegd behorende bij de verzender van het bericht
(subnode) - of ii. direct verstuurd (indien het intermediair de SaaS partij hiervoor gemachtigd
heeft)

b. Indien het bericht niet valide is wordt een foutcode geretourneerd (en eventueel
een VX bericht).
2.

De web applicatie van de SaaS Provider kan
op elk moment een
batch-lijst ophalen van de op dat moment te verwerken berichten. Deze lijst is een XML
bestand welke de voor de HDN App benodigde informatie bevat om te signeren. Dit XML
bericht kan één of meerdere in stap 1 klaargezette items bevatten (item is een extract van
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HDN bericht). Deze batchlijst( XML bestand) dient in stap 4 door de HDN App opgehaald te
kunnen worden.
3.

In deze stap dient de SaaS applicatie een koppeling te maken waarmee de HDN App gestart
kan worden.

4. De HDN App dient de in stap 2 verkregen batchlijst op te kunnen halen (stap 5). Hiertoe
dient dus een URL opgegeven te worden die de HDN App kan aanroepen om het XML
bestand te verkrijgen. Deze url dient uniek te zijn.
5.

Tevens dient de HDN App een URL te krijgen die de HDN App aanroept na het
ondertekenen (stap 6).

6. De gebruiker klikt op de onderteken knop waardoor de HDN App start.
7.

De HDN App haalt via de in stap 3a gedefinieerde URL de batchlijst op. De HDN App:

8. controleert de geldigheid van de geleverde batchlijst
9. ondertekent alle items en voegt voor elk item de ondertekening toe
10. De HDN App verstuurt de batchlijst (voorzien van signatures) terug naar het SaaS platform
(naar de in stap 3b opgegeven URL). De SaaS applicatie dient na ontvangst van de batchlijst
zo snel mogelijk de http reply terug te sturen (en dus niet door de lijst te itereren en de batch
items direct verzenden.)
11. De SaaS applicatie dient het door de HDN App geleverde batch-lijst te doorlopen en item

1.3 HDN Berichten versturen via SaaS via push notificatie
In paragraaf 1.2 zijn de stappen beschreven waarbij de gebruiker de HDN App op hetzelfde
systeem geïnstalleerd heeft als waar de SaaS applicatie via de browser benaderd wordt. In stap 3
wordt een URL gegenereerd die de gebruiker in staat stelt de HDN App lokaal op zijn systeem te
starten en van informatie te voorzien.
Naast deze mogelijkheid is het ook mogelijk om de HDN App via een push notificatie te starten.
De HDN App hoeft via deze weg niet op hetzelfde systeem als de browser/adviesapplicatie
geïnstalleerd te zijn. De gebruiker werkt bijvoorbeeld via een PC en heeft de HDN App op en
mobile device geïnstalleerd.
In stap 3 wordt hiertoe geen URL gecreëerd om de HDN App te starten maar wordt een nieuw
verzoek naar de HDN Local Webservice verzonden. De HDN Local Webservice stelt een bericht op
die naar de centrale HDN servers verstuurd wordt. De centrale HDN servers handelen verder de
daadwerkelijke verzending/registratie van de push notificatie af. De HDN App ontvangt hiermee
via een alternatieve weg de gegevens om:



De te ondertekenen lijst op te halen
De ondertekende lijst terug te leveren aan de SaaS applicatie

Nadat de HDN App de push notificatie ontvangen heeft is de verdere verwerking identiek aan de
in paragraaf 1.2 beschreven stappen.
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1.4 Requirements voor SaaS Providers
Een web applicatie van een SaaS Provider moet aan de volgende eisen voldoen:
1.

De web applicatie moet een SOAP cliënt voor de HDN Local webservice bevatten waarmee
operaties kunnen worden verstuurd vanuit de webserver applicatie naar de HDN Local
Webservice.
Het netwerk verkeer tussen de gebruiker en de SaaS provider moet beveiligd zijn. Dit betreft
het verkeer tussen de HDN App en de SaaS webapplicatie. Tevens dient de SaaS applicatie
een authenticatie/autorisatie mechanisme te implementeren voor de binaryDataUrl
koppeling. De SIGN App haalt via deze url de te ondertekenen batch lijst op. Mogelijke
oplossingen:


een éénmalig te gebruiken token/UUID in de url.



Gebruik te maken van de authorization parameter (zie 3.4)
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2 HDN Local Webservice
2.1 Inleiding
De HDN Local Webservice vormt een koppeling tussen de SaaS applicatie en de HDN software.
Deze koppeling is op basis van SOAP. Om de HDN Local Webservice te kunnen gebruiken moet
een SaaS provider een SOAP cliënt implementeren. Deze SOAP cliënt wordt dus gebruikt binnen
de webserverapplicatie om te koppelen met de HDN Enterprise.

2.2 Operaties
De webservice definitie voor de HDN Local Webservice is vastgelegd in een WSDL. Het bestand
hdnlws.wsdl is te vinden in <HDN gegevensdirectory> /schemas/.

2.2.1 PrepareBatchItem
Alle, in een SaaS setting te versturen berichten, dienen via PrepareBatchItem aan de HDN
software aangeboden te worden. Door een HDN bericht aan deze functie mee te geven wordt het
bericht na validatie en succesvole autorisatie van de HDN Poortwachter



Direct verstuurt of
Aan de batchlijst toegevoegd (lijst met klaarstaande berichten die via de HDN App
ondertekend dienen te worden)

Tabel 1: PrepareBatchItem request

Parameter
Message

Type
String

Verplicht
Ja

Uitleg
Een base64 gecodeerd HDN bericht. Dit bericht wordt
gegenereerd door de SaaS provider.

Uitleg
Een door de HDN software gegenereerd Uniek Id voor
het aangeboden bericht.
Een Base64 gecodeerd VX bericht. Dit veld is alleen
gevuld indien het HDN bericht uit het request niet
gevalideerd kan worden.
Deze parameter wordt alleen geretourneerd als het
bericht direct verstuurd kon worden (bericht is in dit
geval dus ook niet aan de batchlijst toegevoegd).

Tabel 2: PrepareBatchItem response

Parameter
MessageId

Type
String

Verplicht
Nee

VxMessage

String

Nee

SendStatus

int

Nee

2.2.2 GetBatchItems
Tabel 3: GetbatchItems request

Parameter
SaaSNode

Type
String

Verplicht
Ja

Uitleg
Aansluitnummer van de SaaS gebruiker

Verplicht
Ja

Uitleg
Aantal succesvol toegevoegde items

Tabel 4: GetbatchItems response

Parameter
SuccesCount
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FailCount

Integer

Ja

MessagesInfo

String

Nee

Aantal batchitems welke niet verwerkt konden
worden.
Een Base64 gecodeerd XML bestand. Dit XML
bestand bevat alle via PrepareBatchItem klaargezette
berichten.

Onderstaand is een voorbeeld (base64 gedecodeerd) van een batchlist. De SaaS applicatie kan de
informatie uit het XML document gebruiken voor de eigen applicatie. Voor de basiswerking van de
ondertekening door de HDN App is dit niet nodig.
<SMS>
<SM>
<Info>
<Main>322246</Main>
<MainId>5299</MainId>
<Source>322276</Source>
<Dest>300000</Dest>
<Type>SX StatusMelding</Type>
<VolgNr>SX_1_636090179465469127</VolgNr>
<Versie>1</Versie>
<Id>70DF0FD5-D93B-4956-949A-E8B34EE2A81F</Id>
<Dig>mci8ac0ZvMOp6fqMg/tdVdcxsXs=</Dig>
</Info>
<Sig>[signature]</Sig>
</SM>
<SM>
<Info>
<Main>322246</Main>
<MainId>5299</MainId>
<Source>322276</Source>
<Dest>300000</Dest>
<Type>SX StatusMelding</Type>
<VolgNr>SX_1_636090179465469127</VolgNr>
<Versie>1</Versie>
<Id>7DB022C3-CF8B-4C68-A188-3C51FEA74EAD</Id>
<Dig>tqeX4tu4LobmA4oiyE9Tkc9TeEo=</Dig>
</Info>
<Sig>[signature]</Sig>
</SM>
</SMS>

2.2.3 RemoveBatchItem
Tabel 5:RemoveBatchIetm request

Parameter
MessageId

Type
String

Verplicht
Ja

Uitleg
Unieke id van een batchitem. Dit is het ID verkregen in
de response van PrepearebatchItem (of verkregen
door het parsen van het MessagesInfo XML bestand,
c.q. het ID )

De response bevat alleen status informatie (Zie hoofdstuk 2.3 ).

2.2.4 SendBatchItem
Deze functie wordt aangeroepen nadat de HDN App via de hdnlwsproxy de items in de
batchItemsList geretourneerd heeft.
Tabel 6: GetbatchItems request

Parameter
MessageInfo
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String

Verplicht
Ja

Uitleg
Een Base64 gecodeerd XML bestand. Dit XML
bestand bevat één batch item. (Complete batchlijst is
afkomstig van HDN App. De SaaS applicatie dient
item voor item via SendbatchItem te verzenden).
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De response bevat alleen status informatie (Zie hoofdstuk 2.3 ).
Het in 2.2.2 verkregen Messagesinfo XML document is verwerkt door de HDN App en
teruggestuurd naar de SaaS applicatie. De SaaS applicatie dient de response van de HDN app te
parsen en hier één
SendBatchItem.
NB: Voor de eenvoud wordt in de demo applicatie het bericht direct in de http sessie vanuit de
HDN App naar de HDN Local webservice verstuurd. De operatie SendBatchItem verstuurt het
bericht direct over het HDN Netwerk. Hierdoor duurt het even voordat de demo applicatie een
response aan de HDN app geeft en blijft de HDN App dus langer dan nodig actief.

2.2.5 SendPushNotification
Tabel 7: SendPushNotification request

Parameter
SaaSNode
Hdnlwsproxy
BinaryDataURL
VolgNr
EmailAdress
Name
TelephoneNumber

Type
String
String
String
String
String
String
String

Verplicht
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee

Uitleg
Aansluitnummer van de SaaS gebruiker

Filter om specifiek certificaat aan te geven
Filter om specifiek certificaat aan te geven
Filter om specifiek certificaat aan te geven
Filter om specifiek certificaat aan te geven

De response bevat alleen status informatie (Zie hoofdstuk 2.3 ).

2.2.6 GetSubNodeInfo
Tabel 8: GetSubNodeInfo request

Parameter
Node

Type
String

Verplicht
Ja

Uitleg
Aansluitnummer van de subnode

Tabel 9: GetSubNodeInfo response

Parameter
Serial
RemainingDays
IsSaaS
Delegated

Type
String
Integer
Integer
Integer

Verplicht
Ja
Ja
ja
Ja

Uitleg
Serienummer van certificaat
Aantal dagen voordat certificaat verloopt
0 als geen saas, 1 als saas subnode
0 als geen machtiging, 1 als gemachtigd

2.2.7 GetPendingSaaSNodes
Zie paragraaf 4.2 voor een beschrijving van het aan- afmeld proces. Indien verwerkxx zo ingesteld
is dat nieuwe SaaS subnodes niet automatisch aangemaakt dienen te worden kan via deze
operatie een overzicht van de goed te keuren SaaS nodes opgevraagd worden.
Tabel 10: GetPendingSaaSNodes response

Parameter
PendingSaaSNodesList
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Type
Verplicht
PendingSaaSNode Nee

Uitleg
Serienummer van certificaat
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PendingSaaSNodesList kan meerdere keren voorkomen en elk PendingSaaSNodesList item bevat




Het id (deze dient megegeven te worden aan ActivatePendingSaaSNode om de SaaS node
registratie goed te keuren/activeren)
Het aansluitnummer van de SaaS node
Het base64 gecodeerde XX bericht

2.2.8 ActivatePendingSaaSNode
Zie paragraaf 4.2 voor een beschrijving van het aan- afmeld proces.
Tabel 11: GetSubNodeInfo request

Parameter
Id

Type
Int

Verplicht
Ja

Uitleg
Id van PendingSaaSNode (verkregen via
GetPendingSaaSNodes/ PendingSaaSNodesList)

De reponse bevat alleen een status code. Indien de activatie/goedkeuring succesvol is zal de
volgende keer dat verwerkxx uitgevoerd wordt (deze wordt automatisch elke 2 minuten gestart)
de SaaS node daadwerkelijk aangemaakt worden.

2.3 Overzicht Statuscodes
De HDN software zal altijd statuscodes lager dan 20.000 gebruiken. Codes van 20.000 en hoger,
zijn vrij voor gebruik door de SAAS provider.
Alle response hebben de parameters Status en StatusMsg
Parameter
Status

Type
Integer

Verplicht
Ja

StatusMsg

String

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.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de specifieke HDN Local Webservice statusCodes.
De overige status codes zijn gedefinieerd in de HDN software reference manual.
Tabel 12 Overzicht statuscodes HDN Local Webservice

Status
SUCCESS
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
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StatusCode
0
500
501
600
601
602
603
604
605
606
607
608

StatusMsg

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
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ERR_SUBNODE_ENV
ERR_CERTDB_INSTALL
ERR_HOOFDNODE_NODEL
ERR_WRONG_FILENAME

609
610
611
613

Fout bij aanmaken omgeving voor subnode
Bronbestand cert.db.install niet gevonden
Kan hoofdnode niet verwijderen
Foutief formaat bestandsnaam

Tabel 13 Overzicht statuscodes HDN Local Webservice specifiek voor SendPushNotification

900
901
900

Geen devices geregistreerd voor push notificaties
Verzoek voor opgegeven subnode niet toegestaan
Fout bij afleveren push registatie bij provider

2.4 SOAP Client in Java
De HDN Local Webservice maakt gebruik van een SOAP interface. Met elke ontwikkeling
omgeving die SOAP ondersteund kan een koppeling gerealiseerd worden. 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. Hdnlws.jar is afhankelijk van de AXIS2 library. Deze
kan gedownload worden via: http://axis.apache.org/axis2/java/core/download.cgi. De HDN library
is getest tegen AXIS2 versie 1.6.3.
Onderstaande code geeft een voorbeeld hoe de HDN Java class gebruikt kan worden.
public class MyApplication {
public static void main( String[] args ) {
try {
// Initialize SOAP client
HdnlwsStub client = new HdnlwsStub("http://127.0.0.1:8090");
// Create Prepare request
PrepareBatchItemReq req = new PrepareBatchItemReq ();
// Read HDN message
byte[] message = Files.readAllBytes(Paths.get("\\PathToMessage\\ax.xml"));
// Base64 encode message
byte[] encoded = Base64.encodeBase64(message);
req.setMessage(new String(encoded));
// Send Prepare request
PrepareBatchItemReply reply = client.prepare(req);
}
catch( AxisFault e ) {
e.printStackTrace();
}
catch( RemoteException e ) {
e.printStackTrace();
}
catch( IOException e ) {
e.printStackTrace();
}
}
}
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2.5 Soap Client in C#
Om een SOAP Client te maken in C# kan gebruik gemaakt worden van wsdl.exe. Deze tool is
onderdeel van de Microsoft SDK. Met het onderstaande commando kan de WSDL van de HDN
Local Webservice ( hdnlws.wsdl ) geconverteerd worden naar C# code:
"C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\Bin\wsdl.exe" /o:<outputdir>
<hdn_datadir>/schemas/hdnlws.wsdl

Het resultaat van dit commando is een C# bestand ( hdnlws.cs ). Dit bestand wordt geschreven in
de gekozen outputdir. Dit bestand kan je vervolgens toevoegen aan je project. Tevens moet er een
referentie toegevoegd worden naar System.Web.Services.
De URL van de webservice kan gewijzigd worden door een subklasse van hdnlws maken:
public class LwsClient : hdnlws
{
public LwsClient()
{
this.Url = "http://127.0.0.1:8090"; //Url van HDN Local Webservice
this.SoapVersion = System.Web.Services.Protocols.SoapProtocolVersion.Soap11;
}
}

In onderstaand voorbeeld is te zien hoe de SOAP Client gebruikt kan worden om een
PrepareBatchItem uit te voeren:
using ..
using System.Web.Services;
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
// Initialize SOAP client
LwsClient lwsClient = new LwsClient();
// Create PrepareBatchItem request
PrepareBatchItemReq req= new PrepareBatchItemReq();
// Read HDN message
byte[] buff = File.ReadAllBytes("AX.xml");
// Base64 encode message
req.Message = Convert.ToBase64String(buff);
// Send request to the local webservice
PrepareBatchItemReply prepReply = lwsClient.PrepareBatchItem(prepReq);
Console.WriteLine("status: " + prepReply.Status + " - " + prepReply.StatusMsg);
if (prepReply.Status == 0)
Console.WriteLine("HDN PrepareBatchItem MessageId: " + prepReply.MessageId);
}
}
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3 Sign Applicaties
3.1 Algemeen
Een cruciaal onderdeel van de communicatie over het HDN Netwerk is de berichtondertekening.
Door deze berichtondertekening kan onweerlegbaar vastgesteld wat verstuurd is en door wie dit
verstuurd is.
Het signeren in een SaaS setting gebeurt niet op de server maar op het systeem van de gebruiker.
Voor de verschillende platformen waar een gebruiker mee werkt zijn aparte sign applicaties
beschikbaar:
De Sign Applet is een Java applicatie voor het ondertekenen en versturen van HDN berichten via
een browser. Daarnaast zijn er ook Apps voor zowel Windows 10, IOS en Android.

3.2 Functies
De Sign applicatie bevat de volgende functies:




Het ophalen van de te onderteken batch items vanaf de SaaS server
Het ondertekenen van HDN batch items m.b.v. een HDN certificaat.
Het versturen van de ondertekenende batchlijst naar de SaaS server

3.3 Systeemeisen voor de eindgebruiker
De Java Sign Applicatie vereist geen installatie van Java Runtime door de eindgebruiker. Tijdens
het downloaden en installeren van de applet wordt de benodigde Java Runtime mee
geïnstalleerd. Deze Java versie van de Sign applicatie zal gebruikt worden door gebruikers die
geen beschikking hebben over een Desktop computer met Windows 10 of hoger. Alle oudere
Windows besturingssystemen zullen gebruik maken van deze Java versie.
Voor het downloaden van de App voor Windows 10, IOS of Android kan de app gedownload
worden uit de desbetreffend appstore.
Om een HDN bericht te kunnen ondertekenen moet er een geldig HDN certificaat aanwezig zijn in
het lokale certificaatarchief. Om het bericht via de SaaS server te versturen moet dit HDN
certificaat bij de SaaS omgeving aangemeld zijn. Dit aanmelden gaat ook via de SaaS applicatie.

3.4 Applicatie parameters
De Sign Applicatie accepteert parameters die kunnen worden doorgegeven via een HTML pagina.
Tabel 14 applet parameters

Naam
binaryDataURL

hdnlwsproxy
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Beschrijving
URL naar het Base64 gecodeerd
MessagesInfo XML doxument (door de
SaaS applicati verkregen via
GetBatchItems.)
URL naar de web applicatie van de SaaS
Provider. Dit is de URL die de HDN App
aanroept na ondertekening.
Deze URL kan gevolgd worden door 0
of meer optionele parameters. Indien
aanwezig, dan worden al deze
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parameters door de HDN App
ongewijzigd naar de SAAS provider
geretourneerd in de vorm van één of
meer GET parameters. De SAAS
provider kan deze parameters binnen de
web-applicatie gebruiken voor eigen
doeleinden.
Indien deze parameter wordt
meegegeven dan zal de HDN App deze
toevoegen in de http request header.
URL waar de IOS of Android app naar
terug kan navigeren nadat het signen
gelukt is.

authorization(
Optioneel)
callback_url
(Optioneel)
Voor HDN testomgeving
env

Voor de testomgeving van HDN dient
de test parameter opgegeven te
worden

pt

3.5 Voorbeeld implementatie
De HDN Apps worden gestart vanuit een web pagina. Bij installatie van de App wordt een custom
protocol geregistreerd. Na installatie zal (doordat dit protocol geregistreerd is) de app starten als
vanuit de webpagina naar deze URI genavigeerd wordt.
Om de HDN App te starten vanuit een webpagina met de juiste parameters kan de volgende php
code gebruikt worden.
hoofdstuk 3.4.
$app_url = "hdn://sign";
$parameters = array();
$parameters['hdnlwsproxy']
= urlencode(VAR_HDNLWSPROXY);
$parameters['binaryDataURL'] = urlencode(VAR_BINARYDATAURL);
$parameters[‘env’]
= ‘pt’; //voor de testomgeving
$app_url .= "?";
$first = true;
foreach($parameters as $key => $value)
{
if($first)
$first = false;
else
$app_url .= "&";
$app_url .= "$key=$value";
}
header("Location: $app_url");

De url voor het starten van de HDN App komt er dan bijvoorbeeld zo uit te zien:
hdn://sign/?hdnlwsproxy=https%3A%2F%2Fsaasdemo.acc.hdn.nl%2F4_HandleResponseFromApp.php&binary
DataURL=https%3A%2F%2Fsaasdemo.acc.hdn.nl%2Ftmp%2F18d4576c-a0b4-416a-b9efa9b35a5299f6.dat&authorization=verysecret

NB: De HDN App controleert de uitgevers van de SSL certificaten. Een self signed certificate voor
e.g. de callback url wordt door de HDN App niet geaccepteerd.
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4 SaaS node registratie
onder een hoofdnode. Het essentiële verschil tussen een reguliere subnode en een SaaS subnode
is dat er bij een SaaS subnode geen master certificaat voor die node op de HDN Enterprise
aanwezig is.
Het toevoegen of verwijderen van een SaaS subnode wijkt af van een reguliere subnode (waar
addnode en delnode gebruikt worden). Het toevoegen (aanmelden) of verwijderen van een
subnode wordt getriggerd vanuit de HDN App door het intermediair.

4.1 Aanmelden/afmelden bij SaaS Provider
Een gebruiker met een geldig HDN master certificaat kan zich via de Webcert applicatie
aanmelden bij een SaaS provider (deze wordt aangemaakt door HDN).

Figuur 5
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1.

De intermediair stuurt vanaf de Webcert applicatie een verzoek naar de centrale HDN
servers.
2. Na succesvolle authenticatie en autorisatie wordt de aanvraag centraal geregistreerd.
3. Dit verzoek tot registratie wordt doorgestuurd naar de hoofdnode van de HDN Enterprise
van de SaaS provider
4. Dit verzoek wordt op het systeem van de SaaS provider verwerkt. Hierbij wordt op de HDN
Enterprise de SaaS subnode aangemaakt
5. Indien stap 4 succesvol uitgevoerd is wordt dit aan de centrale server teruggekoppeld
worden. De centrale HDN server registreert hierbij dat het aansluitnummer van de
intermediair een subnode is van de HDN Enterprise SaaS provider.

Intermediair
APP
Kies SaaS partij

HDN Centraal

SaaS

HDN Webservices

Vastlegging registratie

Keuze ondertekenen in
app/machtigen
Onderteken
registratieverzoek

Forward verzoek naar
SaaS

HDN Webservices

Controleer machtiging

Maak subnode

Verwerk cert aanvraag

Machtiging

Maak CSR

valideer

Store Cert

Registreer subnode
(SaaS)

Registreer subnode

Figuur 6

Het afmelden is verglijkbaar. Het eindresultaat hierbij is dat het aansluitnummer van het
intermediair geen subnode meer is van de SaaS provider.
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4.2 Verwerken van aan- en afmelden op HDN Enterprise
In paragraaf 4.1 is beschreven welke stappen doorlopen worden om een intermediair aan te sluiten
bij een SaaS provider. Onderdeel hiervan is het aanmaken van een subnode. Deze paragraaf
beschrijft dit proces.



De intermediair stuurt vanaf de Webcert applicatie een verzoek naar de centrale HDN
servers. De centrale HDN server zendt dit verzoek in de vorm van een XX bericht door een
de HDN Enterprise hoofdnode van de SaaS provider
Dit XX bericht wordt in de systemXX folder geplaatst.

Centrale HDN Server

1

XX bericht

1

HDN Enterprise SaaS

2

System XX

Het XX bericht heeft de volgende structuur:
<InfraStatusMelding>
<Header>
<VerzenderNrHDN>300000</VerzenderNrHDN>
<VerzenderNaam>CS Net</VerzenderNaam>
<OntvangerNrHDN>321739</OntvangerNrHDN>
<OntvangerNaam>TripleFiUni</OntvangerNaam>
<BerichtSoort>XX InfraStatusMelding</BerichtSoort>
<BerichtVersie>7.0</BerichtVersie>
<VerzendDt>
<Dag>7</Dag>
<Maand>12</Maand>
<Jaar>2017</Jaar>
</VerzendDt>
<VerzendTijd>
<Uur>13</Uur>
<Minuten>2</Minuten>
<Seconden>1</Seconden>
</VerzendTijd>
</Header>
<MeldingSoort>1000 Voeg SAAS Node toe</MeldingSoort>
<Urgentie>04 Configuratie Request</Urgentie>
<ConfigRequest>
<UserID>6437</UserID>
<SaasID>5c7fd6184733</SaasID>
<Delegated>1</Delegated>
<TimeStamp>1515649122</TimeStamp>
<SubNode>322614</SubNode>
</ConfigRequest>
</InfraStatusMelding>

Het volledige schema voor de HDN XX berichten is te vinden in de [hdn data dir]/schemas/
hdnxx.xsd


Het XX bericht in de systemXX folder wordt automatisch verwerkt door het programma
verwerkxx.

Standaard wordt
-

Bij aanmelding een nieuwe SaaS node automatisch toegevoegd
Bij afmelding een SaaS node op inactief gezet
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In het parameter bestand verwerkxx.prm kan dit aangepast worden.
Door
opgevraagd worden.
aangemaakt.

utoRegister

De

Local webservi
GetPendingSaaSNodes
ActivatePendingSaaSNode wordt de SaaS subnode daadwerkelijk

DeleteOnUnRegister
auatomatisch compleet verwijderd.
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5 Quick start
5.1 Inleiding
De HDN software heeft een aantal interfaces waarmee HDN berichten over het HDN platform
verstuurd kunnen worden. De meest gebruikte interface is de indir/outdir constructie.
Het versturen van berichten kan niet via de outdir in een SaaS setting. Voor SaaS subnodes moet
gebruikt gemaakt worden van de HDN Local Webservice. Dit hoofdstuk beschrijft stapsgewijs hoe
de HDN Local webservice gebruikt kan worden.
In Hoofdstuk 5.3.1.1
subnode ( i.e. een niet SaaS
subnode) via de HDN webservice gateway een bericht verstuurd kan worden. Hoewel voor het
versturen van berichten voor een SaaS subnode andere functies gebruikt dienen te worden, kan
deze functie direct gebruikt worden voor een bestaande subnode (on snel te kunnen testen hoe
de webservice gateway werkt en of deze correct geconfigureerd is).
Nadat gecontroleerd is of de HDN Webservice gateway correct functioneert kan een SaaS
subnode worden toegevoegd en kunnen de SaaS specifieke webservice functies aangeroepen
worden.

5.2 HDN Installatie/configuratie
1) Installeer HDN Enterprise
2) Schakel om naar HDN testomgeving (zie 7.1.10 van de HDN Enterprise installatie
handleiding)
3) Vraag via Webcert een test certificaat aan
4) Start HDN Config en configureer server (via tablad beheer/server)
5) Nu zou een connect test naar jezelf mogelijk moeten zijn:
a. Start HDN connection tester
b. Ga naar beeld -> selecteer geavanceerd
c. Selecteer alleen DNS en versie
d. Voer eigen aansluitnummer in en klik op test -> test is geslaagd als je de versie van
de eigen HDN Enterprise ziet

5.3 HDN local webservice
5.3.1 Configuratie
1) Start HDN Config
2) Configureer local webservice:
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Standaard luistert de HDN local webservice op local host (127.0.0.1). Dit kan aangepast worden
door in [HDN data folderr]\etc\hdn\wsgw.prm toe te voegen e.g. (IP moet CLASS A of B zijn)
IPaddr = 172.16.3.146

5.3.1.1

Configuratie test - versturen via de HDN local webservice

Laad via e.g. SOAP UI de wsdl van de local webservice (Staat in [programm data
folder]\\schemas\hdnlws.wsdl )
Verstuur via SendMsg een bericht:
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NB 1: SendMsg is niet geschikt voor de SaaS methodiek. Wel is het handig om als eerste deze
functie aan te roepen omdat hiermee snel getest kan worden of alles goed ingericht is.
NB 2: In SendMsg is het hdnbericht niet base64 encoded. Voor PrepareBatchItem dient het
bericht wel base64 encoded aangeboden te worden.

5.4 Toevoegen van een SaaS Node
5.4.1 Starten van HDN App
Start de HDN App via https://certificaten-pt.hdn.nl/webcert.php
NB: Onder Wndows10 wordt de gebruiker, indien de HDN App nog niet geïnstalleerd is,
doorverwezen naar de Windows Store. De HDN App staat daar nog niet. Voor windows10 moet
handmatig de volgende url ingevoerd worden:
https://www.microsoft.com/store/apps/9nblggh4t052
NB2: Eventueel kan onder windows10 de HDN Java App geforceerd worden door naar
https://certificaten-pt.hdn.nl/webcert.php?type=java te navigeren

5.4.2 Aanmelden van certificaat bij SaaS
Start de HDN App en vraag een test certificaat aan. Hierna kan het certificaat via SaaS aangemeld
worden bij de geconfigureerde SaaS partijen. Na aanmelden zal binnen 5 minuten een XX bericht
moeten binnenkomen op de in 5.1 geïnstalleerde HDN Enterprise (Het is dus van belang dat de
centrale HDN test servers met de HDN Enterprise kunnen verbinden).
Indien dit succesvol verlopen is dan is er een SaaS node aangemaakt op de HDN Enterprise.
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5.5 Testen van een SaaS Node
5.5.1 Status van SaaS Node
Vraag de informatie van het aansluitnummer op via GetSubNodeInfo

5.5.2 Verstuur bericht via SaaS Node
Via de functie PrepareBatchItem kunnen berichten voor de SaaS node verzonden worden. Deze
functie kan voor SaaS aanmeldingen met en zonder machtiging gebruikt worden. Onderstaande
afbeelding is een voorbeeld voor een gemachtigd certificaat.

De waarde SendStatus geeft aan dat het bericht direct verzonden is.

5.6

HDN Enterprise updates

HDN Enterprise Alpha 1 (versie 6.5.0.1):




Mogelijkheid accorderen nieuwe SaaS aanmeldingen toegevoegd
Registratie foutsituaties aan-afmeld proces toegevoegd (retry mechanismes moeten nog)
Aanroepen poortwachter webservices uitgebreid t.b.v. message logging (gebeurt onder
water)

HDN Enterprise Alpha 1 (versie 6.5.0.0):


Basis functionaliteit voor certificaat machtigingen

HDN Enterprise Backlog




Diverse controles op gebruik van gemachtigde certificaten
Verbeteren foutafhandeling en retry mechanismes voor aan- afmelden
Berichten logging
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Controle door SaaS partijen aan- en afmeld verzoeken van SaaS subnodes
(informatie/controle via de HDN Local Webservice)
Extra informatie over organisatie in aanmeldproces (e.g. kvknummer)
Berichten in outdir na SaaS migratie verwerken (werden voorheen door OPA verwerkt, nu
niet meer)
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6 Migratie
6.1 Algemeen
1.

Gebruiker heeft een subnode op de HDN Enterprise. In deze configuratie staat het
certificaat van de gebruiker op de HDN Enterprise. De SaaS provider krijgt van HDN voor
elk van de te migreren subnodes een voor die node unieke URL. Deze URL wordt via de SaaS
applicatie aan de gebruiker geleverd. De gebruiker kan via deze URL de HDN App starten.
https://certificaten.hdn.nl/webcert.php?migratecode=eb52fcac-17b6-d3f1-4b59099bcb1b996b

Gebruiker
logt in op
SaaS website

1

Gebruiker
klikt op
unieke link

Certificaat
Gebruiker

2

2.

De voor de gebruiker unieke URL zorgt ervoor dat alle gegevens voor de migratie
automatisch opgehaald worden.
a.

Er wordt een nieuw certificaat verzoek naar de certificaat server verstuurd

Pagina 27 van 30

Handleiding voor SaaS providers

03-12-18

b. De gebruiker krijgt activatie e-mail

Verzoek
migratie
certificaat

2

3.

Gebruiker
krijgt e-mail

Na klikken URL in e-mail wordt HDN App opnieuw gestart.
a.

SaaS provider wordt automatisch geselecteerd

b. Gebruiker krijgt keuze of alle berichten via de HDN App ondertekend dienen te
worden of dat deze de SaaS partij machtigt.
c.

Er wordt een aanmeld bericht naar de SaaS partij verzonden.

Certificaat
wordt
aangemaakt

3

Keuze
machtiging

Registratie

Aanmeldbericht voor
SaaS

4. De verwerking van de in stap 3 gekozen configuratie is centraal doorgevoerd maar moet
nog verwerkt worden op de HDN Enterprise van de SaaS partij. Hier gaan een paar minuten
overheen. In deze tijd kunnen voor de te migreren gebruiker op de HDN Enterprise geen
berichten verzonden worden ( er kunnen wel berichten ontvangen worden).

4

Ongeldig
Certificaat
Gebruiker

Certificaat
Gebruiker

5.

Het aanmeld bericht wordt op de HDN Enterprise verwerkt.
a.

Gebruiker wil alles via HDN App ondertekenen

5a

Verwerk
Aanmeldbericht

Verwerk
Aanmeldbericht

Certificaat
Gebruiker
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b. Gebruiker machtigt SaaS partij

5b

Verwerk
Aanmeldbericht

Maak
gedelegeerd
certificaat

Migratie
voltooid

Certificaat
Gebruiker

Gedelegeerd
Certificaat
Gebruiker

6.2 Rollback
Na stap 3 is het oude subnode certificaat niet meer geldig. Voor het betreffende aansluitnummer
kan hierna alleen maar via de SaaS methodiek gewerkt worden. Indien hier om wat voor reden iets
mis gaat dient voor de gebruiker op de HDN Enterprise
Hiervoor kan contact opgenomen worden met de HDN Helpdesk.
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7 Appendix
7.1 XSD SaaS Message list
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:element name="SMS">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="SM" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Info">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element type="xs:string" name="Main"/>
<xs:element type="xs:int" name="MainId"/>
<xs:element type="xs:string" name="Source"/>
<xs:element type="xs:string" name="Dest"/>
<xs:element type="xs:string" name="Type"/>
<xs:element type="xs:string" name="VolgNr"/>
<xs:element type="xs:int" name="Versie"/>
<xs:element type="xs:string" name="Id"/>
<xs:element type="xs:string" name="Dig"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element type="xs:string" name="Sig"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
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