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BehereTKID-bericht dient bestaande TKID’s te ontkoppelen.
Voorkomen ontkoppeling TKID waarin beherenTKID-bericht is
opgenomen.
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Per erratum kunnen er meerdere RfC’s meegenomen worden. Eén RfC kan
meerdere errata tot gevolg hebben, per document één erratum.
De volgorde van de RfC’s is belangrijk omdat de RfC’s betrekking kunnen hebben
op dezelfde eisen. De laatste RfC is vigerend. Indien een deel van een
voorafgaande RfC niet meer geldig is wordt dit aangegeven (grijs).

RfC
Beschrijving

76371

Erratumvolgnr.

01

BeherenTKID-bericht dient bestaande TKID’s te ontkoppelen.

Probleemstelling

Momenteel is er geen functionaliteit om TKID’s behorende bij een
bepaalde applicatieID te ontkoppelen.

Oplossing

TKID’s ontkoppelen in het geval een gekoppelde TKID niet (meer)
voorkomt in het beherenTKID-bericht.

Geraakte
documenten

AORTA_ApBh_Ontw_Applicatieregister.

Specifieke
plaats

Aanduiding

Wijziging

-

Toegevoegd in de tekst:

Hoofdstuk
5.1.4 Beheren
TKID

Ontwerp applicatieregister, v6.14
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“Er dienen alleen koppelingen te ontstaan
tussen de applicatieID van de verzendende
applicatie en de in het bericht opgenomen
TKID(‘s). Met een TKID die niet in het
beherenTKID zijn opgenomen, mag geen
koppeling blijven bestaan.”
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RfC

78294

Beschrijving

Voorkomen ontkoppeling TKID waarin beherenTKID-bericht is
opgenomen.

Probleemstelling

Oplossing

Erratumvolgnr.

02

Het is in de huidige situatie mogelijk dat er bij de afhandeling van
een beherenTKID-bericht een TKID wordt ontkoppeld waarin het
beherenTKID-bericht is opgenomen. Hiermee verliest de
applicatie de autorisatie om nogmaals het beherenTKID-bericht
naar het LSP te versturen.
De systeemrol waarin het beherenTKID-bericht is opgenomen
moet te allen tijde gekoppeld blijven aan een applicatie.
Het is mogelijk dat er meerdere TKID’s zijn opgenomen in het
beherenTKID-bericht. Het koppelen van meerdere TKID’s in een
beherenTKID bericht moet een atomaire actie zijn. Zodra er één
TKID (om wat voor een reden dan ook) wordt afgewezen door het
APR, dan moet de hele actie worden teruggedraaid naar de
situatie zoals het was voor het versturen van het beherenTKIDbericht.
Alleen de beherenTKID-berichten waarin correcte TKID’s
voorkomen worden afgehandeld.

Geraakte
documenten

AORTA_ApBh_Ontw_Applicatieregister, Foutentabel

Specifieke
plaats

Aanduiding

Wijziging

-

Huidige tekst:

Hoofdstuk
5.1.4 Beheren
TKID

“Het is mogelijk dat er één of meerdere TKID’s zijn
opgenomen in het bericht. Bij geldigheid van een TKID
wordt deze opgenomen in het APR bij de betreffende
applicatie. Voor elke TKID die niet geldig is, zal er een
foutmelding worden gegeneerd met de melding
“Opgenomen TKID %TKID% is niet geldig. Overige TKIDs
verwerkt.” (zie Foutentabel fout-id 5cf)”
Nieuwe tekst:
“Het is mogelijk dat er één of meerdere TKID’s zijn
opgenomen in het bericht. Bij ongeldigheid van minimaal
één van de TKID’s moet het hele beherenTKID-bericht
afgewezen worden. Er zal een foutmelding gegeneerd
worden met de melding “Opgenomen TKID %TKID% is
niet geldig. Overige TKIDs niet verwerkt.” (zie
Foutentabel fout-id 5cf). De situatie zoals gold voor het
insturen van het beherenTKID-bericht zal in stand
blijven.”
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Foutentabel

-

Huidige fouttekst:
“Opgenomen TKID (%1) is niet geldig. Overige TKIDs
verwerkt.”
Nieuwe fouttekst:
“Opgenomen TKID (%1) is niet geldig. Overige TKIDs
niet verwerkt.”
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