
Vanuit Malmberg is het volgende wijzigingsvoorstel binnengekomen (issue #137). 

We hebben recent een wijziging toegevoegd aan onze type combi’s. We hebben een type 

toegevoegd waarbij meerdere licenties onder een combi kunnen hangen. Dit hebben we nu intern 

opgelost en afgestemd met de distributeurs, maar we zouden dit graag in de Catalogue service willen 

toevoegen om deze oplossing robuuster te maken. Onze vraag of je ons voorstel zou willen bekijken 

en beoordelen of dit wijzigingen zijn die doorgevoerd kunnen worden in de ECK services.  

 

Ons voorstel zou zijn: 

Catalogue service: (optionele wijzigingen) 

• Extra boolean veld toevoegen: combi (optioneel)  

Er is al een container voor subproducts, maar dit veld zou het explicieter maken. 

• Extra veld voor type combi: type combi’s als keuze veld (optioneel) 

In dit veld kunnen we aangeven of het een combi is met 1 licentie of een combi met 

meerdere licenties.  

 Order Service: (optionele wijziging) 

• GetStockStatus: als voorraad opvragen wordt van een combi moet het mogelijk zijn om van 

meerdere producten in een keer de voorraad terug te geven 

 Specifyservice - Corrigeren van de licenties: 

Corrigeren van een specificatie kan als deze niet geactiveerd is. Hoe gaan we in de keten om met een 

combi waar meerdere licenties onder hangen in correctie geval? Wat als een van de licenties al 

geactiveerd is. Hier moeten duidelijke afspraken over gemaakt worden, welke call doet de EDV naar 

een LA bijvoorbeeld.  

3 opties in het geval dat een licentie geactiveerd is: 

1. De EDV stuurt een call om de credit te corrigeren en daarmee wordt de credits teruggeboekt 

op de voorraad van de EDV van de ongebruikte licenties en daarna stuurt de EDV een tweede 

call om de geactiveerde licentie te blokkeren (BlockUserLicence).   

2. De EDV stuurt een correct actie voor de credit daarna boekt de uitgever het credit terug van 

de ongeactiveerde licenties en blokkeert de geactiveerde licenties, een deblock actie is in dit 

geval lastig omdat je geen RequestReferenceID hebt. Een blockuserlicense gaat normaal 

gesproken gepaard met een RequestReferenceID en die mist bij deze actie omdat de 

uitgeverij de actie zelf uitvoert zonder call van de EDV, dit maakt deblokkeren van deze 

licentie niet mogelijk. 

3. EDV stuurt alleen een block actie, hoe we dan met credit naar voorraad omgaan moeten we 

dan afspreken. Zowel de geactiveerde als ongeactiveerde licenties blokkeren we in deze 

optie.  

  

Activation code service:  

• Indien EDV’s de wens hebben om op combi niveau de activatiecodes aan te kunnen vragen, 

dan moeten we de mogelijkheid hebben om via de GetActivationCodeResult response voor 

meerdere licenties de activatie code terug te geven.  



• CorrectActivationCode: hier moet een oplossing voor komen. Hoe ga je om met de correct 

activation code als het mogelijk is om op combi niveau (in dit geval dus met meerdere 

licenties) activatie codes aan te vragen. Bijvoorbeeld:  

• GetActivationCode is ingeschoten met amount 10. Voor elke onderliggende licentie worden 

10 activatie codes teruggegeven. Hoe moet een correctie er dan uit zien als er 2 combi’s te 

veel besteld en uitgeleverd zijn?  


