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Release notes  
BRAVO 19.2 
 

Dit document bevat de release notes van de onderstaande BRAVO release: 
 

19.2.1 2e Bravo release 2019 (AVG) 2-5-2019 (test) 

19.2.2 Hertestrelease van 19.2.1 13-6-2019 (test) 

19.2.3 Hertestrelease van 19.2.2 5-7-2019 (test) 

19.2.4 Hertestrelease van 19.2.3 19-7-2019 (test) 
5-8-2019 (productie) 
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Functionele wijzigingen 
 

AVG 
 

[2561] Email-adressen moeten uniek zijn 
Bij het opvoeren of wijzigen van email-adressen van accounts wordt afgedwongen dat deze uniek 

moeten zijn. In verband met de communicatie over wachtwoord-resets en verlopen wachtwoorden 

mogen er geen dubbele email-adressen in BRAVO voorkomen. 

[2553] Helpdesk medewerkers kunnen wachtwoord resetten 
Medewerkers van het KCC worden geautoriseerd om het wachtwoord van BRAVO accounts te 

resetten voor gebruikers die hun wachtwoord zijn vergeten. 

[2535] Synchronisatiemail bij emailwijziging t.b.v. contactadministratie SVB-BGT 
Bij wijziging van het mailadres en bevestiging van het mailadres door de gebruiker zal het gewijzigde 

email-adres naar SVB-BGT worden gemaild zodat deze de contactadministratie kan bijwerken. 

[2531] Door gebruikers instelbare ontvangst van notificatiemails 
Omdat het email-adres wordt gebruikt voor communicatie in het kader van het wachtwoordbeheer is 

het van belang dat alle accounts voorzien zijn van een valide email-adres. Als gevolg daarvan kunnen 

gebruikers het email-adres niet meer bewust leeg laten wanneer zij geen meldingen van BRAVO per 
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email willen ontvangen. Om deze gebruikers tegemoet te komen kan in het scherm ‘Mijn 

instellingen’ via een checkbox worden aangegeven of men wel of niet email wil ontvangen. Tijdens 

de uitrol zal deze checkbox bij alle accounts default op ‘ja’ worden gezet. 

[2369] Downloaden van persoonlijke gegevens 
Het scherm 'Mijn instellingen' is uitgebreid met een overzicht van de functies die de ingelogde 

gebruiker bij Bronhouders heeft. Daarnaast is een knop 'Download' toegevoegd waarmee de 

ingelogde gebruiker zijn/haar persoonlijke gegevens als pdf kan downloaden. 

[2368] Archiveren, bewaren en verwijderen van gedeactiveerde gebruikers 
Dagelijks controleert een batchjob of er gebruikers zijn die reeds een bepaalde (via een parameter 

instelbare) tijd gedeactiveerd zijn. Van deze gebruikers worden dan alle beschrijvende kolommen 

leeg gemaakt of van een nietszeggende waarde voorzien.  

In het portaal is onder 'Beheer' een tab 'Logging' toegevoegd. Hierin worden de resultaten van het 

archiveren getoond. 

[2367] Gebruikersnaam alleen zichtbaar voor beheerders 
Gebruikersnamen in het veld “opgevoerd door ” in diverse schermen zijn alleen nog zichtbaar voor 

Beheerders. 

[2365] De categorie “geslacht” niet meer tonen bij de accountsgegevens 
In het beheerscherm voor gebruikersaccounts is standaard een ‘O’ ingevuld. Als aanhef in 

automatische mailberichten wordt ‘Heer/Mevrouw’ gebruikt. 

[2364] Verbeteringen van de wachtwoordsecurity 
De wachtwoordsecurity is op de volgende punten verbeterd: 

▪ Wachtwoordsterktecontrole bij handmatig opvoeren/wijzigen van een wachtwoord 

(minimaal 8 karakters waaronder tenminste 1 hoofdletter, tenminste 1 kleine letter en 

tenminste 1 cijfer) 

▪ Aanmaken van een nieuw wachtwoord of resetten van een bestaand wachtwoord door de 

beheerder vindt plaats met behulp van een wachtwoordgenerator 

▪ Bij het verstrekken van een nieuwe account worden accountnaam en wachtwoord in twee 

afzonderlijke e-mails verzonden 

▪ Wachtwoordgeldigheidsduur: wachtwoord vervalt automatisch na een door de beheerder 

instelbaar aantal dagen (default 90). Op 21, 14  en 7 dagen van tevoren en op de vervaldag 

zelf wordt hiervan een automatische notificatie gestuurd naar het email-adres van het 

account.  Hierna wordt nog één zgn. ‘grace login’ met het vervallen wachtwoord toegestaan. 

▪ Maximum aantal foutieve inlogpogingen: (instelbaar door de beheerder, default 6) 

Als het maximum aantal foutieve inlogpogingen is overschreden treedt een verplichte 

wachttijd in werking. (instelbare tijdsduur, default 5 minuten). Na 2 cycli van het 

bovenstaande wordt de toegang voor het betreffende account definitief geblokkeerd. 

▪ Wachtwoord-reset: de ingelogde gebruiker krijgt de mogelijkheid om zelf het wachtwoord te 

resetten. De gebruiker krijgt dan een mail met een aan de gebruikersnaam gekoppelde URL. 

Deze URL verwijst naar een pagina waar de gebruiker de mogelijkheid heeft om een nieuw 

wachtwoord in te voeren. 

▪ Sessie time-out. Nadat er tijdens een sessie gedurende een bepaalde periode (instelbaar 

door de beheerder, default 60 minuten) geen activiteit is geweest wordt de sessie 

automatisch uitgelogd. 
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▪ Aanpassen email-adres: de ingelogde gebruiker kan zijn email-adres wijzigen. Deze email-

aanpassing moet eerst geverifieerd worden door middels van een respons op een naar dat 

nieuwe email-adres gestuurde e-mail. Zolang het nieuwe mailadres niet is bevestigd, blijft 

het oude mailadres actief. 

Automatisch berichtenverkeer 
 

[2450] Maatregelen voor het geval dat er geen signaal terugkomt van de bronhouder 
 

Wanneer Bravo een signaal (abonnement (opvDi01) of mutatielevering (mtbDu01)) naar een 

bronhouder zendt, dan gebeurt het soms dat er geen respons (Bv03 of Fo03 of Fout) vanuit de 

bronhouder komt. Bijvoorbeeld omdat het bericht van Bravo niet aan is gekomen, of omdat de 

server aan de bronhouder-kant niet reageert. 

De zender-services van Bravo hadden tot nu toe geen time-out mechanisme. Dus de zender-services 

zenden het bericht naar de bronhouder en staan dan te wachten totdat er een bericht 

terugontvangen wordt. Gevolg: het ABV richting bronhouder "hangt". 

 

In de nieuwe situatie treedt er na het verzenden van een signaal een time-out in werking. Als BRAVO 

binnen de(instelbare)  time-out tijd GEEN response terug krijgt wordt het betreffende signaal 

automatisch op 'Signaal afleveren mislukt' gezet. Dan kan de rest van het berichtenverkeer dus 

gewoon doorgaan en kan de betreffende bronhouder constateren dat er iets mis is gegaan. 

[2382] Notificatie als het downloaden vanaf de locatie van de bronhouder niet lukt 

Oude situatie: Wanneer het ophalen van een bestand bij de bronhouder niet lukte omdat het 

endpoint van de bronhouder niet bereikbaar was, bleef  de levering op Opgevoerd staan. Er werd 

geen retry gedaan.  

In de nieuwe situatie kan de bronhouder via buttons 'Notificatie bij gemiste download' in de 

stuurgegevens het volgende instellen: 

Ja = Wanneer er geen bestand kan worden gedownload én de bronhouder reageert met een FO03-

bericht zal BRAVO 3 retries doen. Als dat niet helpt wordt er een mtbDu01 met foutstatus verzonden 

(downloadfout). Wanneer er geen bestand kan worden gedownload én de bronhouder niet reageert 

met een foutmelding zal BRAVO na een x aantal minuten (op dit moment 5) proberen het bestand 

alsnog te downloaden. Daarna wordt het ABV uitgezet en volgt een notificatiemail. 

Nee= Wanneer er geen bestand kan worden gedownload én de bronhouder reageert met een FO03-

bericht zal BRAVO 3 retries doen. Als dat niet helpt wordt er een mtbDu01 met foutstatus verzonden 

(downloadfout). Wanneer er geen bestand kan worden gedownload én de bronhouder geen FO03-

bericht stuurt zal BRAVO onbeperkt blijven pollen totdat de bronhouder bijvoorbeeld een bestand 

heeft klaargezet op de ophaallocatie. 
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[2327-a] Automatisch berichtenverkeer door vervallen bronhouders verhinderen 
Er zijn aanpassingen gedaan om te voorkomen dat er in BRAVO bepaalde handelingen worden 

verricht op naam van bronhouders die als gevolg van een herindeling zijn komen te vervallen: 

• Voor vervallen bronhouders kunnen geen stuurgegevens meer worden opgevoerd of 

gewijzigd. Actieve kanalen van vervallen bronhouders worden niet automatisch afgesloten, 

zodat eventuele openstaande signalen nog kunnen worden afgerond. 

• De SVB-BGT beheerder kan de kanalen van vervallen bronhouders (nadat gecontroleerd is 

dat er geen lopende signalen zijn) wél afsluiten. Ook kan de SVB-BGT beheerder de 

stuurgegevens van vervallen bronhouders geheel wissen. 

• Berichtenverkeer-historie van vervallen bronhouders blijft raadpleegbaar 

[2295] SVB-BGT Beheerder moet signalen kunnen verwijderen 
Om ‘vastlopers’ in het ABV weer op gang te kunnen helpen kan de SVB-BGT Beheerder (zonder 

daarvoor nog een beroep te hoeven doen op de 3e-lijns support) zelf signalen die nog geen 

eindstatus hebben op ‘Definitief fout’ zetten. 

[2273] Mogelijkheid om foutief abonnementssignaal op ‘ Definitief fout’ te zetten. 
Als nieuwe abonnementssignalen om diverse redenen niet door de bronhouder verwerkt kunnen 

worden is het bewerkelijk om van deze signalen af te komen.  

Daarom is er nu de mogelijkheid voor bronhouders om een abonnementssignaal, zolang dit signaal 

nog geen eindstatus ('Signaal actie fout', 'Signaal definitief fout' of 'Signaal actie afgerond') heeft 

bereikt, handmatig op ‘Definitief fout’ te zetten. Dit is in verband met de consistentie van het in- en 

uitgaande berichtenverkeer alleen mogelijk voor abonnementssignalen. 

[2135] ABV kanalen moeten niet gedeactiveerd kunnen worden als er nog signalen lopen 
Om te voorkomen dat er niet-afgeronde signalen overblijven die het ABV kunnen verstoren is de 

volgende controle ingevoerd: 

Bij het deactiveren van een ABV kanaal wordt eerst gecontroleerd of er op dat kanaal nog signalen 

staan met een niet-afgeronde status. In dat geval kan het kanaal nog niet gedeactiveerd worden en 

zal hiervan een melding worden gegeven. 
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Overige wijzigingen 
 
[2505] URL van contactpagina KCC gewijzigd 
De url is sinds enige tijd: https://zakelijk.kadaster.nl/klantenservice-bgt (dus met 'zakelijk' er in). 

De oude url werkt nog wel, maar het is beter om deze in alle notificatie emails en op andere plaatsen 

(verslagen, help) aan te passen. 

[2495] Bij het invullen van einddatum het abonnement niet onmiddellijk opheffen 
Wanneer bij een abonnement de einddatum wordt ingevuld met de datum van ‘vandaag’, dan 

werkte de functionaliteit van BRAVO zodanig dat dat abonnement onmiddellijk weer werd 

opgeheven, ongeacht de status. Bij het aanvragen van een nulstand kon dat er ongewenst toe leiden 

dat het abonnement al werd opgeheven nog voordat er een bestand was aangemaakt. 

Deze functionaliteit is nu verwijderd. In plaats daarvan zullen abonnementen met een verlopen 

einddatum door een dagelijkse batchjob (01:00 uur) automatisch op ‘opgeheven’ worden gezet. 

[2488] Tonen van de tile-bedekking van de 2e ronde van het Opvulproces 
In april 2019 is het landelijke Opvulproces opnieuw uitgevoerd op een actuele kopie van de BRAVO 

database. De door dit proces berekende tile-bedekking kan nu in een aparte kaartlaag ‘bedekking 2e 

ronde opvulproces’ gevisualiseerd worden in het ‘Opvulleveringen’ scherm. N.b. De volledige 

resultaten van de ‘2e ronde Opvullen’ zullen separaat met de Bronhouders gecommuniceerd worden. 

[2485] Bij geschoonde abonnementsbestanden niet de schoningsdatum maar de 

aanmaakdatum tonen 
Abonnementsbestanden worden 30 dagen na hun aanmaakdatum uit het abonnement geschoond. 

Bij geschoonde bestanden werd de datum en tijd van de schoning vermeld i.p.v. de aanmaakdatum 

van het bestand. Aangezien dit tot de nodige verwarring leidde zal bij geschoonde 

abonnementsbestanden voortaan de aanmaakdatum van het bestand getoond worden. 

[2434] Geen 'user defined exception'in verwerkingsverslag vermelden na was-wordt fout 

Wanneer de object-idents van WAS en WORDT van elkaar afwijken werd er in het 

verwerkingsverslag melding gemaakt van een ‘User defined exeption’. Deze melding is nu 

vervangen door ‘klare taal’. 

[2327-b] Handmatig opvoeren voor vervallen bronhouders verhinderen 
Er zijn aanpassingen gedaan om te voorkomen dat er in BRAVO bepaalde handelingen worden 

verricht op naam van bronhouders die als gevolg van een herindeling zijn komen te vervallen: 

• Namens vervallen bronhouders kunnen handmatig geen leveringen, abonnementen en 

vooraankondigingen meer worden opgevoerd 

[2147] Medewerkers en Beheerders van SVB-BGT moeten vooraankondigingen kunnen doen 
In verband met het opstarten van opvulleveringen moet de 'Medewerker SVB-BGT' of de 'Beheerder 

SVB-BGT' vooraankondigingen kunnen opvoeren. Dit is nu mogelijk gemaakt. 

[1915] Geen nummer maar bronhoudercode in Betreft-veld van automatische 

mutatieleveringen 
In het leveringenoverzicht werd in het ‘Betreft’ veld van automatische aanleveringen de 

aanleverende bronhouder weergegeven door middel van een technisch nummer. Dat was niet erg 

duidelijk.  In plaats van het bronhouder-id wordt nu de bronhoudercode getoond. Dus in plaats van 
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‘Mutatielevering van bronhouder 237’ zal nu vermeld worden ‘Mutatielevering van bronhouder 

G0213’. 

Opgeloste storingen 

 

[2538] BRAVO logt soms de Bv03 of FO03 respons op een opvDi01 van de bronhouder niet 
In bepaalde foutsituaties blijkt BRAVO de Bv03 of FO03 respons op een opvDi01 van de bronhouder 

niet in de logging op te slaan, waardoor die ook niet in het portaal zichtbaar wordt. Er zijn nu 

maatregelen genomen die moeten voorkomen dat dit leidt tot een crash wanneer BRAVO probeert 

om de (niet gelogde) ‘originele’ response opnieuw te verzenden (zie call 1752, BRAVO release 

18.1.2). 

[2490] Test collineaire boog niet consistent 
Tijdens de tweede (offline) ronde van het opvulproces bleek dat in een klein aantal gevallen een 

boog in het ene object als collineair werd aangemerkt, maar in het aangrenzende object niet. De 

oorzaak was een verschil in de volgorde waarin de coördinaten in de berekening worden 

aangeboden. Door afrondingsverschillen werd een onjuiste conclusie getrokken. 

Oplossing: De controle op collineariteit is aangescherpt door beide richtingen van de boog te 

controleren. 

[2475] Crash BRAVO productie database (PBGTE) 
Diverse databasejobs op de PBGTE database ware gecrashed wegens memory issues. 

Oplossing: Aanpassen van paramaters waarmee het aantal gelijktijdig actieve verwerkingsprocessen 

kan worden bepaald.  

 [2419] Status 'Geregistreerd in productiedatabase' staat op verkeerde plaats in dashboard 

In het dashboard staat bij de opvulleringen de status 'Geregistreerd in productiedatabase' op de 

verkeerde positie t.o.v. de andere statussen.  

Oplossing: Positie van deze status in het dashboard (‘Home’ scherm) aangepast. 

[2284-4] Helpdesk-raadpleger kan detailscherm met gebruikersgegevens niet openen 
Dit was een nog niet opgeloste bevinding uit de acceptatietest van BRAVO 19.1 

[2284-5] Helpdesk raadpleger kan niet zien of een account actief is of niet 
Dit was een nog niet opgeloste bevinding uit de acceptatietest van BRAVO 19.1 

[2284-6] Helpdesk-raadpleger ziet een leeg scherm ‘Opvulleveringen’ 
Dit was een nog niet opgeloste bevinding uit de acceptatietest van BRAVO 19.1.  

Het betreffende menu-item is nu niet meer zichtbaar voor een Helpdesk-raadpleger. 

[2257] Datumfilter in Leveringen scherm valt weg bij een Reset 
In het Leveringen scherm is een datumfilter ingebouwd. Wanneer men echter het scherm reset via 

Acties/Reset is deze datuminstelling weg. Iets dergelijks treedt ook bij het Berichtenverkeer scherm. 

Oplossing: Er is een speciale ‘Reset’ knop aangebracht waarmee de standaard APEX functionaliteit 

omzeild wordt, zodat het datumfilter bij een ‘reset’ niet meer gewist wordt. 
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[2212] Onterechte WAS-WAS fout bij kruinlijnen 
Er vond in sommige gevallen een onterechte afkeuring van kruinlijnen plaats i.v.m. een onterechte 
WAS-WAS fout. 
Oplossing: De WAS-WAS-controle van BRAVO is aangepast. Hiermee wordt een gesloten kruinlijn met 
dezelfde ordinaten, maar met een ander beginpunt, niet meer als WAS-WAS-fout gezien. 
 

Known issues / niet opgeloste bevindingen 
 

[2364-37] Mededelingstekst blijft te lang staan 
Wanneer een gebruiker heeft aangegeven het wachtwoord vergeten te zijn zal deze een email 

ontvangen met een link via welke er een nieuwe wachtwoord ingesteld kan worden. Nadat men dit 

gedaan heeft en weer is teruggekeerd naar de inlogpagina wordt daar ten onrechte nog steeds de 

tekst getoond dat men ‘binnen enkele ogenblikken een mail ontvangt met een wachtwoord-reset 

link’. 

[2364-38] Tekstuele aanpassing gewenst 
Wanneer men via ‘Mijn instellingen’ het email-adres gewijzigd heeft, maar deze wijziging nog niet 

heeft bevestigd, verschijnt bij het gewijzigde email-adres de tekst "Nieuw, onbevestigd email". Deze 

tekst moet gewijzigd worden in "Nieuwe email (onbevestigd)". 


