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De nummers tussen []’s duiden het ticketnummer in de Transfer Solutions servicedesk aan. 

Machtigingenmodule 
• Wanneer een vooraankondiging raakt aan de objecten van een bepaalde bronhouder, 

ontvangt deze bronhouder een melding in Bravo (Meldingenscherm). Er is nu een wijziging 

aangebracht waardoor ook de marktpartijen die een lopende machtiging van de betreffende 

bronhouder hebben een melding in Bravo krijgen wanneer een vooraankondiging deze 

bronhouder raakt. Medewerkers van de marktpartij kunnen deze melding dan voor ‘gezien’ 

afvinken in het Meldingenscherm. [2661] 

 

• Het uitvoeren van een zelftest wordt verplicht gesteld voordat men in een kanaal het 

attribuut ‘Automatisch berichtenverkeer’ op ‘Aan’ kan zetten. [2666]  

Dit doet zich voor en wel in de volgende gevallen: 

- Er is een nieuw kanaal aangemaakt en met wil dit op ‘Aan’ zetten. Dat kan pas nadat er 

een zelftest is uitgevoerd (ongeacht het resultaat van die zelftest) 

- De stuurgegevens van een bestaand kanaal zijn gewijzigd en men wil deze wijzigingen 

opslaan. In dat geval wordt het kanaal automatisch op ‘Uit’ gezet en kan men het pas 

weer op ‘Aan’ zetten nadat er een zelftest op dit kanaal is gedaan (ongeacht het resultaat 

van die zelftest) 

 

• Als een gemachtigde marktpartij een opgevoerde levering wijzigde verdween het veld 

‘Aanbieder’ uit het scherm. Dit probleem is nu opgelost. [2679] 

 

• De keuzelijst om bij het aanmaken van een nieuwe machtiging een ‘Aanbieder’ te kiezen 

bevatte behalve de marktpartijen ook alle bronhouders. Nu worden alleen nog de 
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marktpartijen getoond. [2675] 

 

• Een bronhouder zag in het scherm ‘Berichtenverkeer’ niet alleen zijn eigen signalen, maar 

ook de signalen van aanbiedende marktpartijen die door deze bronhouder gemachtigd 

waren. Dit leverde verwarring op en daarom is dit aangepast zodat een bronhouder alleen 

zijn eigen signalen (waarbij hij zelf de ‘aanbieder’ is) te zien krijgt. [2665] 

 

• Medewerkers van de helpdesk (KCC BGT) hebben read-only toegang gekregen tot de 

schermen van de machtigingenmodule (Machtigingen Overzicht, Organisaties overzicht, 

Marktpartijen overzicht, Rollen Scherm inclusie details en gebruikers per Organisatie). [2664] 

 

• Wanneer de stuurgegevens van een kanaal niet correct zijn ingevuld gaf de zelftest een 

onjuiste melding waarbij naar het niet meer bestaande oude ‘Stuurgegevens’ scherm werd 

verwezen. Deze foutmelding is aangepast naar ‘Vul bij het kanaal de juiste stuurgegevens in 

om een testbericht te kunnen sturen’. [2663] 

Opvulproces 
• Er zijn voorbereidingen getroffen om de 4e ronde van het opvulproces uit te kunnen voeren: 

- Op tilebasis weergeven van de resultaten van opvulronde 4 [2676] 

- Meldingen die vanuit opvulronde 4 naar MMS gaan voorzien van de aanduiding ‘Melding 

uit Opvulronde 4’ [2676] 

• De resultaten van de offline gedraaide 3e opvulronde worden in een aparte tile-laag getoond 

[2657] 

Overig 
• Een wijzigingskennisgeving waarbij het ORL van een OPR wordt verwijderd werd in een 

bepaalde situatie (levering 440260) niet overgenomen in het mtbLVBDi01-bericht en dus niet 

correct verwerkt in de LV-BGT en in de   productiedatabase van BRAVO. Dit probleem is 

opgelost en ook is geverifieerd dat de LV-BGT en Bravo hierdoor niet uit sync zijn geraakt. 

[2665] 

Bekende issues 
 

• Wanneer een vooraankondiging raakt aan de objecten van een bepaalde bronhouder, kan 

deze bronhouder een notificatie-email ontvangen. Er is een wijziging nodig waardoor ook de 

marktpartijen die een lopende machtiging van de betreffende bronhouder hebben een 

notificatie-email kunnen ontvangen. 

 

• Wanneer de machtiging van een bronhouder aan een marktpartij verloopt omdat de 

einddatum is bereikt zullen de abonnementen die de marktpartij op basis van deze 

machtiging hebben geactiveerd automatisch worden opgeheven. Om te voorkomen dat dit 

op een ongewenste wijze plaatsvindt moeten zowel de machtigende bronhouder als de 

gemachtigde marktpartij automatisch genotificeerd worden wanneer een machtiging op het 

punt staat te verlopen. De notificatietermijn moet instelbaar zijn. 


