
Release notes BRAVO 19.3 

1 
 

Release notes  
BRAVO 19.3 
 

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

19.3.2 Beheerrelease Q4 2019 3-2-2020 
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De nummers tussen [] zijn de nummers van de corresponderende issues uit de Transfer Solutions 

Servicedesk Applicatiebeheer (SDA). 
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Functionele wijzigingen 

 

[2640] Uitbreiden van rapportages naar Cloud Database Tableau 
Uitbreiding van de gegevens die automatisch ter beschikking worden gesteld aan de 

rapportagedatabase van Tableau. 

 [2501] Afstemmen van nulstand-aanvragen op het registreren van mutaties 
Er worden alleen begonnen met het aanmaken van een nieuwe nulstand op het moment dat er geen 

registratie van een mutatielevering loopt of er een levering klaarstaat om geregistreerd (=opgeslagen 

in de ‘productiedatabase’) te worden. De abonnementen-jobs voor het aanmaken van nulstanden 

worden automatisch weer opgepakt zodra alle (klaarstaande) registraties van mutatieleveringen 

afgerond zijn. Hierdoor worden de nulstand-jobs naar een ‘rustiger’ moment verschoven zodat de 

kans op lange wachtrijen in de abonnementsverwerking afneemt. Deze functionaliteit kan met 

behulp van een databaseparameter ‘on the fly’ aan- of uitgezet worden. 

Technische wijzigingen 

 

[2642] Aanpassing in SDA_FILEHANDLER voor juiste directory/bestandsverwerking in 

de cloud-omgeving 
Technische wijziging waardoor binnen een verwerkingsjob aan automatisch aangemaakte mappen de 

juiste rechten worden toegekend. 

[2639] Niet duidelijk waaruit deze wijziging bestaat. 
Aan Martijn gevraagd. 

[2633] Aanpassingen gewenst in het bgt-debug-log scherm 
Technische aanpassing ter verbetering van de debuglogging. 

Opgeloste storingen 

 

[2627] Bronhouders kunnen gebied van vooraankondiging niet zien 
Bronhouders konden het gebied van een vooraankondiging niet meer zien, ook niet van hun eigen 

vooraankondiging. De knop 'Gebied tekenen/wijzigen' was niet (meer) beschikbaar.  

Oplossing: De knop is weer beschikbaar, maar biedt alleen de mogelijkheid om het gebied in de kaart 

te zien, niet om het achteraf te wijzigen. 

[2607] Complete overlap wordt als rest-overlap gemeld 
Wanneer een mutatielevering werd afgekeurd vanwege een overlap werd in het geval dat het een 

volledige overlap van twee objecten betrof in het verwerkingsverslag toch gesproken van een ‘rest-

overlap’. 

Oplossing: In het geval van een volledige overlap is de term 'rest-overlap' vervangen door 'overlap'. 

[2600] "Numeric overflow" verstoort berichtenverkeer 
Het automatisch berichtenverkeer was verstoord geraakt doordat de database te maken kreeg met 

een ‘numeric overflow’. 

Oplossing: Packages opnieuw gecompileerd en de signalen doe waren blijven hangen weer op gang 

geholpen. Aanleiding wordt nader onderzocht. 
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[2594] Er blijken toch nog dubbele email-adressen opgevoerd te kunnen worden. 
In het kader van de AVG-maatregelen moeten alle accounts unieke email-adressen hebben. Het 

bleek echter dat bij het aanmaken van nieuwe accounts er toch nog email-adressen konden worden 

opgevoerd die al bij andere accounts in gebruik waren. 

[2587] Abonnementen hebben na bijna een etmaal nog geen nulstand 
Diverse nulstand-abonnementen die voor een bronouder waren besteld stonden al ca. 23 uur op 

actief en hadden nog steeds geen nulstand. 

Oplossing: Dit had er mee te maken dat er bij enkele medewerkers van die bronhouder ongeldige 

email-adressen geregistreerd stonden. Daardoor gaf de verzending van de notificatie-email een fout 

waarop de abonnementen-jobs vastliepen. Er zijn code-aanpassingen gedaan waardoor de jobs als 

gevolg van een dergelijke verzendfout niet meer kunnen vastlopen. 

[2586] Foutieve mailtitels bij logging van te schonen abonnementen 
De automatische job die controleert of er abonnementen in aanmerking komen om geschoond te 

worden verstuurt notificatiemails naar de SVB-BGT beheerder. Wanneer er heel veel abonnementen 

gevonden zijn worden de mails in kleinere delen opgesplitst die apart worden verzonden. Daarbij 

werd in de opeenvolgende deel-emails een onjuiste titel mee-gekopieerd. 

Oplossing: Code-aanpassing waardoor de deel-emails nu een correcte titel krijgen. 

Known issues / niet opgeloste bevindingen 
 

[2617] Einddatum kan nog gewijzigd worden nadat abonnement al is opgeheven 
Nadat abonnement is opgeheven kan gebruiker de einddatum weer in de toekomst zetten en dat 

opslaan. 

[2582] Datumfilter bij CSV-rapportage geeft soms verkeerd resultaat 
Wanneer er geswitcht wordt tussen bijvoorbeeld tabblad Home en weer terug naar tabblad 

Leveringen komt het datumfilter er twee keer in te staan. Het ene datumfilter heeft de standaard 

waarde van twee maanden voor de huidige datum, de andere de door de gebruiker aangepaste 

datum. Vermoedelijk blijft het standaard datumfilter onderhuids actief waardoor de csv niet alle 

gegevens bevat. 

[2578] Kan organisatie van account niet meer aanpassen 
Beheerder kan de ‘organisatie’ in een BRAVO-account niet meer kan aanpassen. Dit zat altijd onder 

het detailscherm "onderhouden gebruiker", maar daar staat dit veld niet meer tussen. 

[2574] Wachtwoord dat begint met cijfer wordt niet geaccepteerd 
Wachtwoorden die beginnen met een cijfer worden bij aanpassen van het wachtwoord 

geaccepteerd. 

[2564] Handleiding in BRAVO is verouderd 
De te downloaden versie is nog niet is bijgewerkt voor BRAVO 19.1 en 19.2 

[2562] Aanpassen van abonnementsgebied werkt niet goed 
Tijdens het wijzigen van een bestaand abonnementsgebied komt de kaart soms plotseling in 

‘versleep-modus’ terecht en beweegt daardoor met de muis mee. Bovendien treedt er dan een error 

op wanneer men vanuit die situatie probeert op te slaan. 
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[2529] Kruinlijn controle doet het niet 
In een specifieke situatie werd een levering met een ontbrekende kruinlijn niet door BRAVO 

afgekeurd, maar wel achteraf door de LV-BGT. 

[2455] Locking voor ORL’s gaat niet goed 
Locking van ORL’s ging tijdens het opvulproces niet goed bij ORL’s die zelf geen geometrie hebben 

maar alleen labelpositie(s). 


