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Release notes  
BRAVO 21.2 
 

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

21.2 BRAVO Portaal Upgrade 7-juni-2021 
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De nummers tussen []’s duiden het ticketnummer in de Transfer Solutions servicedesk aan. 

Upgrade BRAVO Portaal [2706, 2709, 2711] 

Omschrijving 
In deze release is de onderliggende technologie en de gebruikte APEX versie van Bravo van een 

upgrade voorzien, is de applicatie Bravo aangepast aan de meest recente APEX versie en zijn de 

gebruikte WebServices geschikt gemaakt voor een Apache/Tomcat applicatie server, waardoor BRAVO 

in technisch goede staat overgedragen kan worden naar een andere beheerorganisatie nadat SVB-BGT 

zijn beheertaken beëindigd heeft. De aangepaste en geupgrade componenten voor Bravo zijn 

beschikbaar gemaakt op alle omgevingen van het SVB-BGT (Productie, Ketentest, Acceptatie). 

In deze release zijn de applicatie – en databaseservers ingericht zoals weergegeven op onderstaande 

afbeelding: 
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Schermen 
Als gevolg van de upgrade naar APEX 2.0 is de look and feel van de User Interface enigszins gewijzigd. 

Hoewel getracht is om zo dicht mogelijk bij de vormgeving van de UI van voorgaande releases te 

blijven kon niet vermeden worden dat er op sommige punten verschillen zijn opgetreden.  

Dit kan o.a. betrekking hebben op: 

• Positionering, Vormgeving en kleurstelling van menu’s, velden en knoppen 

• Font van de teksten 

• Weergave van meldingen 

• Vormgeving van icoontjes 

• Weergave van hyperlinks 

• Weergave van keuzelijsten 

• Weergave van zoekvelden 

• Indicatie of velden verplicht zijn (rood driehoekje) 

De werking van de schermen en de navigatie binnen en tussen de schermen is echter niet veranderd. 

Functionaliteit 
Er zijn als gevolg van deze upgrade geen functionele wijzigingen doorgevoerd. De functionele 

werking van de applicatie is dus hetzelfde als die van de vorige release (21.1). 

IP-adressen 
Omdat er nieuwe webservers zijn ingericht gaan de IP-adressen van BRAVO wijzigen. 

De nieuwe release van BRAVO (21.2) maakt gebruik van een nieuw uitgaand IP-adres: 5.253.148.31 

en een nieuw IP-adres waarop geluisterd wordt: 5.253.148.78 

Om problemen met de connectie met BRAVO 21.2 te voorkomen zijn de volgende acties vereist op 

endpoints die willen koppelen met Bravo (indien van toepassing): 

1. In de whitelist van de inkomende Firewall-rule het IP-adres 5.253.148.31 toevoegen en de 
bestaande ip-adressen voor het inkomende verkeer handhaven 

2. In de whitelist van de uitgaande Firewall-rule (indien aanwezig) het IP-adres 5.253.148.78 
toevoegen en de bestaande ip-adressen voor het uitgaande verkeer handhaven 



Release notes BRAVO 21.2 

3 
 

 

Browser cache 
Om te voorkomen dat uw browser de oude schermen blijft tonen wordt aanbevolen om de 

browsercache te schonen (CTRL+F5) voordat de URL https://portaal.stichtingsvbbgt.nl/ voor het 

eerst aangeroepen wordt nadat de release is uitgerold. 

https://portaal.stichtingsvbbgt.nl/

