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Release Notes ECK Distributie en toegang versie 2.5.1 

Deze release bevat een aantal wijzigingen t.o.v. de ECK DT versie 2.5. Partijen die van 
een eerdere versie dan 2.5 migreren dienen ook de release notes van de 

tussenliggende versies door te nemen om een compleet beeld van de wijzigingen te 
krijgen.  

De wijziginen in de 2.5.1. release zijn gebaseerd op de issuelijst ‘20221107 Open 

punten behorend bij Afspraak ECK DT’ (zie 20221109-Open-punten-behorend-bij-Afspraak-

ECK-DT.pdf (edustandaard.nl)).  

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 

#139 CatalogService Title maximaliseren op 255 karakters, string(max255) 

#140 Wijzigingen SpecifyService en EducationalContentListService operaties tgv implementatie nieuwe 
aanbestedingen (zie bijlage A) 

 

Service beschrijvingen – Tekstuele wijzigingen 

Issue Toelichting 

#130 In versie 2.5 zijn de beschrijvingen van CatalogService InformationLocation en ContentLocation 
veranderd. Hiermee komen deze niet goed overeen met de plaatsing in de huidige informatiegroep.  
InformationLocation is verplaatst naar de ProductDataGrp en Contentlocation naar EducationalGrp. 

 

Technische voorschriften 

Issue Toelichting 

  

 
 
 

 
 
 
 
 

WSDL/XSD 

https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2022/11/20221109-Open-punten-behorend-bij-Afspraak-ECK-DT.pdf
https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2022/11/20221109-Open-punten-behorend-bij-Afspraak-ECK-DT.pdf
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Issue Toelichting 

#130 In versie 2.5 zijn de beschrijvingen van CatalogService InformationLocation en ContentLocation 
veranderd. Hiermee komen deze niet goed overeen met de plaatsing in de XSD. InformationLocation 
wordt in de XSD verplaatst naar de ProductDataGrp en Contentlocation naar EducationalGrp. 

#139 CatalogService Title maximaliseren op 255 karakters 

#140 Wijzigingen SpecifyService en EducationalContentListService operaties tgv implementatie nieuwe 
aanbestedingen (zie bijlage A) 
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Bijlage A: Issue #140 / Aangepaste RFC2.5A1 

Door de nieuwe aanbestedingen zijn er andere contractuele relaties ontstaan. De 
belangrijkst is dat een school de bestelling plaatst bij partij 1, terwijl partij 2 deze 

bestelling moet leveren. Binnen de huidige ECK DT 2.5 standaard is het niet mogelijk 
om in dit geval een end2end overzicht te houden als het gaat om het verwerken van 
de specificaties. De huidige standaard gaat uit van een 1 op 1 relatie tussen besteller 

en leverende partij. Ook zien we dat binnen de nieuwe aanbestedingen diensten 
worden afgenomen waarbij partij X de hele levering voorbereid (bestelproces deze 

gebruiker krijgt deze producten) terwijl partij Y gevraagd wordt om de digitale 
levering te doen. Met als randvoorwaarde dat de levering gebeurt op basis van het 
ECK-iD. Binnen de huidige standaard is een operatie “Educational Content List 

Service” maar die is alleen gericht op informatie uitwisseling op school nivo. In deze 
RFC wordt een oplossingsrichting aangedragen waarmee we:  

1. In het specificatie proces (flow) de end2end bewaking kunnen doen door het 
optioneel toevoegen van het contractID. Met in de slibstream overzicht binnen 
de voorraad (getstock) status. Dit voor de gesloten geld goederen stroom.  

2. In het geval dat een andere partij de levering op ECK-iD gaat doen, deze op 
een veilige manier ontvangt door de huidige EducationalContentListService uit 

te breiden met optioneel het ECK-iD 

 

Ad1 SpecifyService 

De RFC richt zich op het toevoegen van een attribute ContractId binnen het primaire 
specificatie bericht zijnde: 

• SpecifyOrganisationLicenseCredit 

• SpecifyUserLicenseCredit 

Rationale hierachter is dat binnen de overige Specify berichten er gewerkt wordt met 
ID’s vanuit het primaire bericht.  

 

 
1 Edustandaard ECK-DT – RFC2.5A 

https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2022/09/RFC-2.5A-Specify-Read-Organisation-Licenses.pdf
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Ad2 EducationalContentListService 

 

 


