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2 Inleiding
Dit document beschrijft de nieuwe release van de MULTIsignaal Verwijsindex en Sluitend
Samenwerken 0-100, versie 3.13.
Vanaf versie 2.9 zijn MULTIsignaal en Sluitend Samenwerken gelijk getrokken qua broncode1. Als
gevolg daarvan worden per heden gezamenlijke release notes gedistribueerd.

Contact
MULTIsignaal
De technisch- en functioneel beheerders van MULTIsignaal zijn bereikbaar via het telefoonnummer
0187-641747 of per e-mail via helpdesk@multisignaal.nl. Ook is het mogelijk om zelf direct via het
service portaal een ticket aan te maken. Het service portaal kunt u hier vinden:
http://servicedesk.multisignaal.nl. Via het portaal heeft u inzicht in al uw ingediende tickets en kunt
altijd de actuele status inzien. Ook zijn hier release notes, antwoorden op veel gestelde vragen,
onderhoudsaankondigingen en handige documenten te vinden.
Sluitend Samenwerken 0-100
De functioneel beheerders van Sluitend Samenwerken 0-100 zijn bereikbaar via het
telefoonnummer 06-23232688 of per e-mail via infosluis@rotterdam.nl.

Versiebeheer
Versie

Datum

Beschrijving

Auteur

1.0

24-6-2019

Initiële versie

Marcel Zwager

1

Om enig misverstand te voorkomen: MULTIsignaal en Sluitend Samenwerken 0-100 zijn nog steeds
gescheiden applicaties.
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3 Nieuwe functionaliteiten en verbeteringen
MUL-2097: Mogelijkheid om bij het ophalen van notificaties via webservices ook een tijdsperiode
op te geven
Deze nieuwe functionaliteit is in 3.11 gerealiseerd, maar er moest nog wat geoptimaliseerd
worden. Zie hieronder de beschrijving die ook in de release notes van 3.11 stond.
Met webservices is het mogelijk om notificaties, naast het automatisch ontvangen, ook periodiek op
te vragen. Hierbij kan optioneel een start- en einddatum worden opgegeven, waardoor de
notificaties van een bepaalde dag of periode van dagen opgehaald kunnen worden. Vanaf 3.11 is
het ook mogelijk om een start- en eindtijd mee te geven, waardoor de notificaties van een bepaalde
tijdsperiode opgehaald kunnen worden. In de handleiding van webservices 4 wordt deze wijziging
technisch beschreven voor de koppelende partijen.
MUL-1777: Ondersteuning voor cliëntcertificaat bij connectie met notificatie API
Vanaf release 3.13 ondersteund MULTIsignaal een cliëntcertificaat bij een connectie met een
notificatie API van een organisatie. Een notificatie API zorgt ervoor dat de notificaties middels
Webservices 4 ontvangen kunnen worden door de koppelende organisatie. Het toevoegen van een
cliëntcertificaat bij een koppelden organisatie wordt altijd uitgevoerd door de applicatiebeheerders
van MULTIsignaal.
MUL-2098: MDT module verwijderen
Al geruime tijd zien we dat er in de praktijk nauwelijks nog gebruik gemaakt wordt van de MDT
Module. In overleg met de MULTIsignaal Gebruikerscommissie is mede daarom besloten deze
module uit te faseren omdat er te weinig legitimering is om deze nog langer in stand te houden.
Alle MDT data zal worden verwijderd wanneer release 3.13 wordt geplaatst op productie. Het is
mogelijk om een export van de data bij ons op te vragen. In de volgende release zullen ook alle
zichtbare functies van het MDT in MULTIsignaal worden verwijderd.
In deze release worden ook diverse aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd naar aanleiding
van een periodieke beveiligingstest die is onlangs is uitgevoerd. Over de inhoud van deze test
kunnen we geen mededelingen doen in de release notes.
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4 Ticket overzicht
In dit hoofdstuk staat een overzicht van de opgeloste bugs inclusief de eventueel bijbehorende
(klant) tickets die worden meegenomen en opgelost in deze release.

4.1 Overzicht van opgeloste bugs en bijbehorende tickets
Ticketnr.
MUL-2343
90909
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Titels van opgeloste bugs en de bijbehorende tickets
Post request niet langer ondersteund bij opvragen WSv4 token
Is de Authorization-header van POST request gewijzigd?

