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Release Notes ECK Distributie en toegang versie 2.5 

Deze release bevat een aantal wijzigingen t.o.v. de ECK DT versie 2.4.1. Partijen die 
van versie 2.4 naar versie 2.5 migreren dienen ook de release notes van versie 2.4.1 
door te nemen om een compleet beeld van de wijzigingen te krijgen.  

De wijziginen in de 2.5 release zijn gebaseerd op de issuelijst van XXXXX (bijlage 
werkgroep bijeenkomst van XXXX 2021). 

Conform besluit 8 zijn bij deze nieuwe release alle documenten en WSDL’s/XSD’s 
(incl. namespaces) van dezelfde versie voorzien. 

Principes en processen 

Issue Toelichting 

  

 

Service beschrijvingen 

Issue Toelichting 

#32 Catalogservice firstEntry en numEntries elementen aanpassen naar UpperCamelCase notatie 
(FirstEntry en NumEntries) 

#91 Bij dateTime is het volgende opgenomen: “We volgen de ISO 8601 standaard, 24:00:00 is gelijk aan 
00:00:00 uur de volgende dag (2018-12-31T24:00 is 2019-01-01T00:00). Zie ook 
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601 
 

#93  Catalogservice productinfo uitgebreidt met ‘OrganisationPrivacyLocation’. Dit optionele veld wordt 
gevuld met een url. Als dit veld ontbreekt dan heeft de organisatie voor zijn producten geen 
aanvullende privacy verplichtingen. 

#101 Bij specificeren: CorrectOrganisationLicenseCredit.SpecificationReferenceId vullingsregel “Vullen met 
de RequestReferenceId die bij het specificeren is opgegeven” 
 
Bij specificeren: CorrectUserLicenseCredit.SpecificationReferenceId vullingsregel “Vullen met de 
RequestReferenceId die bij het specificeren is opgegeven” 
 
Bij Activeren: CorrectActivationCode.GetActivationCodeReferenceId vullingsregel ”Vullen met de 
RequestReferenceId die bij het genereren van de activatie code(s) is opgegeven” 
 

#124 Bij optionele containers is het voorkomen van de child elementen aangepast naar 1..n. Dit geldt voor: 
• SubProducts 
• ProductUsages 
• Years 
• Subjects  
• AdditionalLicenseOptions 

 

Service beschrijvingen – Tekstuele wijzigingen 

Issue Toelichting 

  

 

Technische voorschriften 

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601
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Issue Toelichting 

#81 Voor OrderService PlaceOrder kan nu foutcode 16 teruggegeven worden 

#83 Bij Orderservice GetStockStatus kan een leeg resultaat geleverd worden (GetStockStatus kan geen 
foutcode 11 meer teruggeven). GetStockStatus aan foutcode 12 (ProductId bestaat niet) toegevoegd. 

#85 Foutcode 20 (Amount is niet gevuld) vervallen. Alle operaties (OrderService:PlaceOrder, 
SpecifyService:SpecifyOrganisationLicenseCredit, SpecifyService:CorrectOrganisationLicenseCredit, 
ActivationCodeService:GetActivationCode) gebruiken in plaats daarvan foutode 21 (Amount moet 
groter of gelijk aan 1 zijn) 

#87 Partijen moeten ook een WSDL publiceren. Techinisch voorschrift #6 is aangepast “Iedere 
Rechtspersoon communiceert zijn identificerend gegeven, de endpoints en de WSDL van de service” 

#89 Technische voorschriften foutmelding -3 gewijzigd in ‘Autorisatiefout’ 
 

#109 Foutcodes voor BlockUserLicense toegevoegd 
• Code 62 = ‘Te blokkeren SpecificationReferenceId is niet bekend’ 
• Code 63 = ‘Geen actieve licentie gevonden o.b.v. User en SpecificationReferenceId’ 

 
 
 
 
WSDL/XSD 

Issue Toelichting 

#32 Catalogservice firstEntry en numEntries elementen in UpperCamelCase notatie (FirstEntry en 
NumEntries) 

#81 Voor OrderService PlaceOrder kan nu foutcode 16 teruggegeven worden 

#83 Bij Orderservice GetStockStatus kan een leeg resultaat geleverd worden (GetStockStatus kan geen 
foutcode 11 meer teruggeven). GetStockStatus aan foutcode 12 (ProductId bestaat niet) toegevoegd. 

#85 Foutcode 20 (Amount is niet gevuld) vervallen. Alle operaties (OrderService:PlaceOrder, 
SpecifyService:SpecifyOrganisationLicenseCredit, SpecifyService:CorrectOrganisationLicenseCredit, 
ActivationCodeService:GetActivationCode) gebruiken in plaats daarvan foutode 21 (Amount moet 
groter of gelijk aan 1 zijn) 

#93  Catalogservice productinfo uitgebreidt met ‘OrganisationPrivacyLocation’. Dit optionele veld wordt 
gevuld met een url. Als dit veld ontbreekt dan heeft de organisatie voor zijn producten geen 
aanvullende privacy verplichtingen. 

#101 Bij specificeren: CorrectOrganisationLicenseCredit.SpecificationReferenceId vullingsregel “Vullen met 
de RequestReferenceId die bij het specificeren is opgegeven” 
 
Bij specificeren: CorrectUserLicenseCredit.SpecificationReferenceId vullingsregel “Vullen met de 
RequestReferenceId die bij het specificeren is opgegeven” 
 
Bij Activeren: CorrectActivationCode.GetActivationCodeReferenceId vullingsregel ”Vullen met de 
RequestReferenceId die bij het genereren van de activatie code(s) is opgegeven” 
 

#103 SpecifyService WSDL tekstuele fouten aangepast: 
 
<wsdl:operation name="GetCorrectUserResponseReferenceId"> 
<soap:operation soapAction="http://dt2.eck.nl/service/specifyservice/v2.3/getresponsereferenceidcorrectuser"/> 
<wsdl:operation name="GetCorrectUserResponseReferenceId"> 
           <wsdl:documentation>Ophalen van ResponseReferenceId voor bepaalde CorrectUserLicenseCredit obv RequestReferenceId</wsdl:documentation> 
           <wsdl:input message="tns:GetCorrectUserResponseReferenceId" 
wsam:Action="http://dt2.eck.nl/service/specifyservice/v2.3/getresponsereferenceidcorrectuser"/> 
           <wsdl:output message="tns:GetCorrectUserResponseReferenceIdResult" 
wsam:Action="http://dt2.eck.nl/service/specifyservice/v2.3/getresponsereferenceidcorrectuserresult" /> 
       <wsdl:fault  name="FaultMessage" message="tns:FaultMessage"> 
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#109 Foutcodes voor BlockUserLicense toegevoegd 
• Code 62 = ‘Te blokkeren SpecificationReferenceId is niet bekend’ 
• Code 63 = ‘Geen actieve licentie gevonden o.b.v. User en SpecificationReferenceId’ 

 
#124 Bij optionele containers is het voorkomen van de child elementen aangepast naar 1..n. Dit geldt voor: 

• SubProducts 
• ProductUsages 
• Years 
• Subjects  
• AdditionalLicenseOptions 

 


