Release notes ECK Distributie en toegang versie 2.1
Principes en processen
IssueNr

Toelichting
Geen wijzigingen

Service beschrijvingen
IssueNr

Toelichting

#2

ReadUserLicenseResult: ResponseSpecifyReferenceId van verplicht naar optioneel.

#7

PositiveInteger velden wijzigen in simpleType xsd:int met minInclusive=”1”

#12

Overal waar een UserId in berichten is opgenomen wordt een optioneel veld EckId (UserIdType)
toegevoegd. UserId wordt ook optioneel en één of beide moet gevuld zijn.

#15

LicenseService ReadUserLicense FromDate en ToDate Vullingsregel aangepast

#16

ReadCatalogResult: Browsertype: Toevoegen “5 = Edge”

#17

CommonTypes UserIdType: beperking aantal karakters naar 256

#19

ActioncodeService / SpecifyService wijzigingsvoorstel vanuit TVA.

#22

Omschrijving OrderService:CreditOrderResult:ResponseReferenceId wijzigen in “Referentie van de
uitgevoerde creditering”

#23

SpecifyService: SpecifyUserLicenseCredit:OrganisationId
Identificatie van organisatie toevoegen aan het request. Dit attribuut kan (nog) niet ontbreken totdat
alle scholen over zijn op EckId.

#24

SpecifyService: CorrectOrganisationLicenseCredit en CorrectUserLicenseCredit op meerdere punten
gewijzigd

#26

CatalogService: ReadCatalogResult: Medium “Downloadable Installer/package” - > “Downloadable
Installer

#29

LicenseService: ReadUserLicense:ProducttId --> ProductId

#32

SpecifiyService: SpecifyOrganisationLicenseCredit:Amount:Vullingsregel gevult met “Waarde groter
dan nul”

#33

Servicebeschrijving Commontype SectorType: Omschrijving aangevuld met HO en WO

#34

Servicebeschrijving Commontype EducationalYearType: Omschrijving aanvullen met leerjaar 7 en 8

#35

Servicebeschrijving Commontypes
commontypes

#36

LicenseService. RequestreferenceId: vullingsregel aangepast. De vullingsregel moet dus gewijzigd
worden in: “De service consumer is verantwoordelijk voor de uniciteit van dit gegeven. De service

LicenseAvailabiltyOptionsType en LicenseDuration type zijn geen
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aanbieder valideert dit”.

Technische voorschriften
IssueNr

Toelichting

#5

Voorbeeld van WSA headers opgenomen

#8

Foutmelding (code 17) toegevoegd voor CreditOrder: OrderId (of OrderId + orderLineID) is niet als
order geregistreerd

#11

Alleen WS-Addressing versie 05/2006 ondersteunen

WSDL/XSD
IssueNr

Toelichting

#1

SpecifyService:SpecifyUserLicenseCredit: Userd gewijzigd in UserId

#2

ReadUserLicenseResult: ResponseSpecifyReferenceId van verplicht naar optioneel.

#3

ReadCatalogResult: ProductState enumeratie aanpassen

#4

ReadCatalogResult: MediumType: Book -> Boek

#7

PositiveInteger velden wijzigen in een simpleType xsd:int met minInclusive=”1”

#10

CorrectUserLicenseCredit: SpeficationReferenceId - > SpecificationReferenceId

#12

Overal waar een UserId in berichten is opgenomen wordt een optioneel veld EckId (UserIdType)
toegevoegd

#16

ReadCatalogResult: Browsertype: Toevoegen 5 = Edge

#17

CommonTypes UserIdType: beperking aantal karakters naar 256

#18

SpecifyService : CorrectUserLicenseCredit: UserId= ProductIdTypeUserId --> UserIdType

#19

ActioncodeService / SpecifyService wijzigingsvoorstel vanuit TVA.

#22

Omschrijving OrderService:CreditOrderResult:ResponseReferenceId wijzigen in “Referentie van de
uitgevoerde creditering”

#23

SpecifyService: SpecifyUserLicenseCredit:OrganisationId
Identificatie van organisatie toevoegen aan het request. Dit attribuut kan (nog) niet ontbreken totdat
alle scholen over zijn op EckId.

#24

SpecifyService: CorrectOrganisationLicenseCredit en CorrectUserLicenseCredit op meerdere punten
gewijzigd

#25

CatalogService: ReadCatalogResult:Device volgorde enumeraties in XSD in lijn gebracht met volgorde
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in servicebeschrijving
#27

CatalogService: ReadCatalogResult: IsconsumtionProduct -> IsconsumptionProduct

#28

CatalogService: ReadCatalogResult: AdditionalLicenseOption enumeraties in XSD in lijn gebracht met
volgorde in servicebeschrijving

#30

LicenseService: ReadUserLicenseResult: UserLicenseResultLines omschrijving aangepast

#31

OrderService: GetStockStatusResult:Amount:Omschrijving “Aantal van het te product” => “Aantal
van het product”
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