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Release notes ECK Distributie en toegang versie 2.1.1 

Deze 2.1.1 release is een patch op de 2.1 versie. Er zijn hierin een aantal wijzigingen opgenomen met impact voor 
implementaties. Hoe groot deze impact is hangt onder meer af van de manier van implementeren. Daarnaast zijn er 
een aantal wijzigingen die op interface niveau niet backward compatible zullen zijn, dit zijn de issues  
#11(CatalogService.ReadCatalogResult) , #14 (SpecifiyService.SpecifyOrganisationLicenseCredit) en #15 
(LicenseService.ReadOrganisationLicenseResult). Enkel de gewijzigde bestanden zijn van de 2.1.1 versieaanduiding 
voorzien. De overige ongewijzigde bestanden hebben nog de 2.1 versieaanduiding. 

Principes en processen 

Geen wijzigingen 

Service beschrijvingen 

IssueNr Toelichting 

#4 CatalogService.ReadCatalog toevoeging van optionele velden firstEntry en Amount in request. 

#6 Wijziging documentatie rond dateTime velden. Algemene vullingsregel bij individuele velden verwijderd 
en dit in hoofdstuk 6 opgenomen. 

#11 CatalogService. ReadCatalogResult velden numEntries & firstEntry moeten de waarde ’0’ kunnen 
bevatten (resultaat bevat geen entries). Wijziging van het type van de velden van PositiveIntType 
(simpleType  met minInclusive ‘1’) naar lokaal simpleType NonNegativeIntType (minInclusive ‘0’). 

#15 LicenseService: ReadOrganisationLicenseResult wordt resultcontainer gevuld met 
ResponseSpecifyReferenceId (O), ProductId (V), StartDate(V), ExpirationDate (O), 
SpecificationDate(V), AmountSpecified (V), AmountUsed (V). In het request zijn optionele filters 
FromDate en ToDate opgenomen. 

#16 SpecifyService SpecifyOrganisationLicenseCredit: Startdate: Omschrijving aangevuld met “Als de 
datum in het verleden ligt, moet het tegoed direct na verwerking beschikbaar zijn.” Dit tevens gedaan 
voor de StartDate bij de SpecifyUserLicenseCredit operatie. 

 

Technische voorschriften 

IssueNr Toelichting 

#16 SpecifyService SpecifyOrganisationLicenseCredit Foutmelding 31 vervalt 

#15 Bij foutcode 40 (ToDate ligt voor FromDate) de LicenseService.ReadUserLicense operatie toegevoegd 
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WSDL/XSD 

IssueNr Toelichting 

#4 CatalogService.ReadCatalog optionele velden firstEntry en Amount aan request toegevoegd. 

#11 CommonTypes XSD toevoeging van simplType NonNegativeIntType (minInclusive ‘0’). In 
CatalogService.ReadCatalogResult velden numEntries en firstEntry type gewijzigd naar 
NonNegativeIntType. 

#14 SpecifyServce WSDL typo in wsam:Action specifyorganisationicensecredit. Gewijzigd in 
specifyorganisationlicensecredit. Tevens de wsam:action in respons gewijzigd van  
specifyorganisationcreditresult in specifyorganisationlicensecreditresult 

#15 LicenseService: ReadOrganisationLicenseResult wordt resultcontainer gevuld met 
ResponseSpecifyReferenceId (O), ProductId (V), StartDate(V), ExpirationDate (O), 
SpecificationDate(V), AmountSpecified (V), AmountUsed (V). In het request zijn optionele filters 
FromDate en ToDate opgenomen. 

 


