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StUF Connector 5.1 
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NedGraphics BV wil de gebruikersdocumentatie steeds verbeteren. Daarom zouden wij het 
op prijs stellen als u dit document kritisch bekijkt, en uw eventuele op- of aanmerkingen aan 
ons doet toekomen. Stuur uw commentaar via een melding op het helpdesk portaal van 
NedGraphics. 
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 INLEIDING 

De NedMagazijn StUF Connector webapplicatie is eigenlijk een beheeromgeving. 
Met deze applicatie kunt u de berichten die binnen zijn gekomen via een 
webservice en die zijn opgeslagen in een tabel controleren. U kunt eventueel de 
foutberichten en de verwerking van de berichten controleren. Deze handleiding 
beschrijft het gebruik van deze webapplicatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruik van de handleiding 

NedGraphics streeft ernaar om de gebruikershandleiding eenvoudig in gebruik te 
houden. Daarom is dit document waar mogelijk voorzien van aanvullende 
opmerkingen. 
 
 
Er zijn twee soorten aanvullende opmerkingen. De eerste soort is de tip. Die wordt 
aangegeven met het volgende symbool: 
 
 

 

TIP: 
Een tip is een optionele zijsprong op het onderwerp. 

 
 
De tweede soort aanvullende opmerking is de waarschuwing. Die wordt 
aangegeven met het volgende symbool: 
 
 

 LET OP: 
Een waarschuwing geeft een verplichte instelling weer. Als die niet opgevolgd 
wordt kan dat gevolgen hebben voor het eindresultaat. 
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Graag wijzen wij u op het helpdesk portaal van NedGraphics: 
 
Het helpdesk portaal (www.nedgraphics.nl  Support & contact  Helpdesk 
portaal) is de centrale plek waar de gebruiker alle beschikbare informatie vindt over 
NedGraphics programmatuur. Het helpdesk portaal biedt toegang tot het 
kennissysteem. Indien het kennissysteem geen antwoord geeft op de gestelde vraag, 
dan kan de vraag worden geregistreerd. Na registratie wordt de gebruiker 
teruggebeld door een productspecialist. Na registratie is de helpdesk telefonisch 
(0347-329660) en/of per e-mail (helpdesk@nedgraphics.nl) te benaderen. Tevens 
zijn op het helpdesk portaal de NedGraphics programmatuur en de handleidingen te 
downloaden. 

 
 

 

De NedGraphics Gebruikers Vereniging 

 
 
Algemene info 
De NedGraphics Gebruikers Vereniging (NGV) is een onafhankelijke organisatie die 
de belangen behartigt van de gebruikers en afnemers van NedGraphics producten 
en diensten. De NGV werkt zonder winstoogmerk en wordt volledig gefinancierd uit 
de contributie van de leden. De NGV telt op het ogenblik rond de honderd leden die 
vooral bestaan uit gemeenten maar ook provincies, waterschappen en 
ingenieursbureaus zijn lid. Het gekozen bestuur voert het beleid uit wat door de 
leden wordt vastgesteld en zal het belang van een eindgebruiker altijd laten 
prevaleren. De NGV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
 
Doelstelling van de Vereniging 
De algemene doelstelling van de Vereniging is het maximaliseren van de 
tevredenheid over NedGraphics producten en diensten voor de leden. Ook het 
optimaliseren van het gebruik van de producten wordt hieronder verstaan. 
 
Activiteiten van de Vereniging 
De vereniging kent product- en projectgroepen die in samenwerking met 
NedGraphics zorgen dat de producten blijven voldoen aan de wensen en eisen die de 
eindgebruiker aan het pakket stelt. Deze product- en projectgroepen komen op 
regelmatige basis bij elkaar om de ontwikkeling van de producten te kunnen 
bepalen. 
 
Indien u interesse heeft in de NedGraphics Gebruikers Vereniging verwijzen wij naar 
de website van de vereniging: www.ngvereniging.nl of middels een email aan: 
secretariaat@ngvereniging.nl. 

 
 

outbind://736/www.nedgraphics.nl
mailto:helpdesk@nedgraphics.nl
http://www.ngvereniging.nl/
mailto:secretariaat@ngvereniging.nl
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1. RANDVOORWAARDEN 

De randvoorwaarden zijn: 

 Een Windows omgeving. 

 Internet Explorer 11 of FireFox of Google Chrome 
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2. GEBRUIKERSDOCUMENTATIE 

Nadat u NedMagazijn StUF Connector succesvol hebt geïnstalleerd, kunt u met 
onderstaande URL de webapplicatie bereiken. 
 
 

 LET OP: 
Om in te kunnen loggen voor het gebruik van de webapplicatie dient u een 
gebruikersnaam en wachtwoord te hebben. Een administrator heeft volledige 
rechten, maar gebruikers hebben beperkte rechten. 

 
 
Hieronder volgt eerst een beschrijving als administrator. Tijdens de installatie heeft 
de administrator een Admin User toegevoegd. 
 
Vanuit een cliënt machine in Internet Explorer typt u de volgende URL: 
 
http://[Naam van Server machine]:poort/[Naam van de gedeelde 
map]/NGmSC_ContentPage.aspx 
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Indien u als administrator ingelogd bent, verschijnt het volgende scherm. 
 

 
 
Hierboven ziet u de menu’s Beheer, Berichten, Verwerking en Help. 
 
Als administrator heeft u recht op alle submenu’s onder menu Beheer. Dit zijn: 
Beheerders, Systeem, Instellingen, Initiële Vulling, Job Instellingen. Deze zijn al 
ingevuld. 
 
 

 LET OP: 
Als gebruiker heeft u dus geen recht om de menu’s Beheerder, Systeem, 
Instellingen en Initiële Vulling te openen. 
 

 
 
 
Met behulp van het submenu Beheerders kunt u meerdere applicatiebeheerders 
toevoegen. Hiermee kan een bepaalde administrator de taken van een andere 
administrator overnemen. 
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2.1. Menu Beheer 

2.1.1. Menu Beheer → Beheerders 

 
 

Na het kiezen van menu Beheerders verschijnt het volgende scherm: 
 

 
 

Dit scherm biedt u de mogelijkheid om een lijst van administrators toe te voegen, 
te wijzigen of te verwijderen. 
Om een administrator toe te voegen moet u hier domeinnaam\UserAdmin in het 
tekstvak typen en kies vervolgens Opslaan. Bij een typefout kunt u met Selecteren 
de administrator wijzigen. 
U kunt de administrator weer verwijderen met Delete. 
De eerste keer kunt u de configuratie toevoegen met behulp van het menu 
Beheer → Instellingen. 
  



2. Gebruikersdocumentatie   

Gebruikershandleiding NedMagazijn StUF 6 Versie 7.0 

2.1.2. Menu Beheer → Systeem 
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Na het kiezen van het menu Systeem verschijnt het volgende scherm: 
 

 
 

Dit scherm biedt u de mogelijkheid om een lijst van systemen toe te voegen, te 
wijzigen of te verwijderen. Om een systeem toe te voegen dient u hier dus: 
 

 als zender systeem de informatie over NedGraphics toe te voegen. Kies 
vervolgens Opslaan. Kies als Systeem → ‘Zender’, bij organisatie vult u ‘NG’ 
in en als applicatie ‘NGmS’. Deze informatie moet u doorgeven aan derde 
partijen. 

 

 als ontvanger systeem de informatie van derde partijen toe te voegen. Kies 
als Systeem → ‘Ontvanger’, achter Applicatie vult u ‘BRS’ in. In 
bovenstaand scherm ziet u het resultaat. 

 
Bij een typefout kunt u met Selecteren alle informatie van een systeem wijzigen. U 
kunt het systeem verwijderen met Delete. 
De eerste keer kunt u de configuratie toevoegen met behulp van het menu 
Beheer → Instellingen. 
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2.1.3. Menu Beheer → Instellingen 

 
 

Na het kiezen van het menu Instellingen verschijnt het volgende scherm: 
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De eerste keer is dit scherm bijna leeg. De volgende gegevens dienen ingevuld te 
worden: 

 De naam van de Database, Host, Port, Gebruikersnaam en Wachtwoord. 

 Bij Bron kiest u de naam van de derde partij. 

 Bij StUF Versie kiest u de versie van de StUF, voorlopig is dit versie 2.04.  

 Pad logbestand: Het eerste gedeelte van het pad (de map XML in map 
WebS_AsynchroonStUF02XX (Pink en Centric)). Bijvoorbeeld: 
als het hele pad is: “C:\NedGraphics\NedMagazijn_StUF_Connector\ 
WebS_AsynchroonStUF02XX\XML\” dient u het gedeelte 
“C:\NedGraphics\NedMagazijn_StUF_Connector” zonder afsluitende [\] toe 
te voegen. 

 Bij Protocol versie kiest u voor niveau laag (SSLv3 onveilig) of midden (TLS1 
midden beveiliging) of hoog (TLS 1.1 hoge beveiliging of TLS1.2 hoge 
beveiliging) security. Als u de TLS heeft gekozen dient u nog het volgende 
te configureren: 

o Certificaat naam: deze informatie kunt u na installatie van het 
certificaat hieronder vinden: 
 

 
 

CN=t-ngmapex-04-NMSC05-RootCA (zonder CN=) 
 

o Bij Binding methode kiest u voor basicHttpsBinding of 
wsHttpBinding. 

 Bij Instellingen van de mail dient u minimaal de naam van het mailserver 
en het e-mailadres van de applicatiebeheerder toe te voegen. Indien nodig 
voegt u de username en password van de applicatiebeheerder ook toe. Dit 
is afhankelijk van de mailserver van de klant. Deze informatie wordt ook 
versleuteld opgeslagen in bestanden. 

 Als de server van de webservice een externe server is, moet u de proxy 
server en de poort ook opgeven. 

 Het vinkje voor ‘Debug mode’ is bedoeld om de inhoud van berichten naar 
het logbestand te schrijven. Dit geeft een extra mogelijkheid als er iets mis 
gaat bij mutatie berichten. Bij een initiële vulling wordt geen informatie 
naar logbestanden geschreven. 

 
Nadat u bovenstaande lijst hebt ingevuld, dient u op de knop Opslaan te klikken 
om de informatie in een XML bestand op te slaan. Hier wordt de hele pagina nog 
een keer geladen om sommige informatie te kunnen verwerken. Met de knop 
Annuleren kunt u alle informatie uit de lijst verwijderen. 
  



2. Gebruikersdocumentatie   

Gebruikershandleiding NedMagazijn StUF 10 Versie 7.0 

2.1.4. Menu Beheer → Initiële vulling 

 
 

Na het kiezen van het menu Initiële vulling verschijnt het volgende scherm: 
 
 

 LET OP: 
Voor klanten van Centric komt de data voor de initiële vulling via het 
berichtenverkeer (WebServices). Hierdoor wordt het menu initiële vulling 
uitgegrijsd. 

 
 

 

 
  



  2. Gebruikersdocumentatie 

Versie 7.0 11 Gebruikershandleiding NedMagazijn StUF 

Voordat u met de mutaties kunt beginnen, dient een initiële vulling gedaan te 
worden. Hiervoor dient u één of meerdere XML-bestanden te ontvangen. 
 
U moet alle XML-bestanden voor initiële vulling kopiëren naar de map 
WA_StartInitieleVulling\XMLInitieleVulling op de server. Door op de knop Start 
inlezen te drukken, start het inlezen. De bestanden worden hiermee 1 op 1 gelezen 
en in een tabel opgeslagen. Nadat deze knop is ingedrukt, wordt de andere knop 
grijs totdat het inlezen klaar is en wordt het hele pad in de Tekstbox grijs. 
Na het lezen van data wordt alles opgeslagen in een tabel en verschijnt een view 
lijst van die data. 
Nadat het inlezen beëindigd is, klikt u op de knop Start Verwerking. Hierbij dient u 
te wachten totdat dit proces zonder fouten wordt beëindigd. Tijdens het proces 
worden de knoppen grijs. De initiële vulling dient twee tot drie keer per jaar 
gedaan te worden. 
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2.1.5. Menu Beheer → Job instellingen 

 
 

Na het kiezen van het menu Job Instellingen verschijnt het volgende scherm: 
 

 
 

Dit scherm geeft een overzicht van de database job die de verwerking uitvoert. De 
volgende gegevens zijn te zien: 
 

Gegeven Omschrijving 

Naam Naam van de job. 

Startdatum Sinds wanneer de job bestaat. 

Interval Regelmaat waarmee de job loopt. 

Laatste run Laatste keer dat de job gelopen heeft. 

Volgende run Eerstvolgende keer dat de job zal lopen. 

Status Ingeschakeld, de job loopt. 
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Het scherm biedt de mogelijkheid de job interval aan te passen. Hiertoe wordt in 
een tekstveld de waarde getoond van de systeeminstelling Interval in minuten. U 
kunt een waarde tussen 1 tot 59 opgeven en deze opslaan met de knop Opslaan 
naast het veld. Deze knop slaat de nieuwe waarde van de interval op en zorgt 
ervoor dat de job wordt aangepast aan de nieuwe interval waarde. 
 
Daarnaast bevat het scherm de volgende knoppen: 
 
Job inschakelen 
Hiermee wordt de status van de job op Enabled gezet. De job wordt uitgevoerd 
totdat de status op Disabled wordt gezet. 
 
Job uitschakelen 
Hiermee wordt de status van de job op Disabled gezet. De job wordt daarna niet 
meer uitgevoerd totdat de status op Enabled wordt gezet. 
 
Job eenmalig uitvoeren 
De job wordt eenmalig en direct uitgevoerd ongeacht of de job in- of uitgeschakeld 
is. 
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2.2. Menu Berichten 

2.2.1. Menu Berichten → Overzicht ontvangen berichten 

 
 

Na het kiezen van dit menu verschijnt het volgende scherm: 
 

 

 
 

Op deze pagina kunt u een lijst van berichten zien. 
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2.2.2. Menu Berichten → Overzicht log bestanden 

 
 

Na het kiezen van dit menu verschijnt het volgende scherm: 
 

 

 
 

Hier kunt u: 

 een lijst sorteren van initiële vulling log bestanden, importeren log 
bestanden; 

 de hoeveelheid, datum en inhoud van de log bestanden bekijken; 

 het resultaat van het berichtenverkeer controleren.  
 
Alle nieuwe bestanden staan bovenin de lijst. 
 
Om de inhoud van bestanden te bekijken kunt u op de naam van het bestand 
klikken, vervolgens verschijnt in het grijze gedeelte de inhoud van het bestand. 
Hierna ziet u een voorbeeld van de inhoud van een log-bestand. 
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2.2.3. Menu Berichten → Overzicht bevestiging berichten 

 
 

Na het kiezen van dit menu verschijnt het volgende scherm. 
 

 

 
 

Hier kunt u: 

 een lijst sorteren van bevestiging berichten xml bestanden; 

 de hoeveelheid, datum en inhoud van de xml bestanden bekijken; 

 het resultaat van het bevestigingsbericht zien die naar de derde partijen 
wordt gestuurd. 

 
Alle nieuwe bestanden staan bovenin de lijst. De bestanden worden alleen 
aangemaakt als het vinkje debug mode aan staat. 
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Om de inhoud van bestanden te bekijken kunt u op de naam van het bestand 
klikken, vervolgens verschijnt in het grijze gedeelte de inhoud van het bestand. 
Hieronder ziet u een voorbeeld van de inhoud van het bestand. 
 

 

 
 
  



  2. Gebruikersdocumentatie 

Versie 7.0 19 Gebruikershandleiding NedMagazijn StUF 

2.2.4. Menu Berichten → Overzicht fout berichten 

 
 

Na het kiezen van dit menu verschijnt het volgende scherm. 
 

 

 
 

Hier kunt u: 

 een lijst sorteren van Fout berichten xml bestanden; 

 de hoeveelheid, datum en inhoud van de xml bestanden bekijken; 

 het resultaat van het foutbericht zien die naar de derde partijen worden 
gestuurd. 

 
Alle nieuwe bestanden staan bovenin de lijst. De bestanden worden alleen 
aangemaakt als het vinkje debug mode aan staat. 
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Om de inhoud van bestanden te bekijken kunt u op de naam van het bestand 
klikken, vervolgens verschijnt in het grijze gedeelte de inhoud van het bestand. 
Hierna ziet u een voorbeeld van de inhoud van het bestand. 
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2.3. Menu verwerking 

2.3.1. Menu Verwerking → Overzicht verwerkte berichten 

 
 

Als u dit menu kiest, verschijnt het volgende scherm. 
 

 

 
 

De database houdt bij welke gegevens zijn aangemaakt/aangepast n.a.v. welk StUF 
referentienummer. Dit overzicht toont per StUF bericht welke gegevens dat zijn. 
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Allereerst wordt een lijst met verwerkte StUF berichten getoond, het laatst 
verwerkte record staat bovenaan. Meestal is deze lijst heel lang. Om snel een 
bericht te kunnen te zoeken, dient u in de tekstbox naast ‘Filter op bericht’ 
dezelfde opgebouwde code ernaast (Lk01-ADR-000000000001) toe te voegen en 
daarna op de knop Zoeken te klikken. Daarna verschijnt onderstaande scherm. 
 

 

 
 

Als de toegevoegde code niet hetzelfde is als in het opgebouwde voorbeeld, 
verschijnt een foutmelding en geen resultaat. Als de toegevoegde Code hetzelfde is 
als het opgebouwde voorbeeld, maar het bestaat niet, krijgt u geen foutmelding 
maar ook geen resultaat. Een voorbeeld van een onjuiste code bericht ziet u 
hieronder. 
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In beide schermresultaten is het ook mogelijk om een record te selecteren en 
worden daarvoor de aangemaakte/gewijzigde gegevens getoond.  
 
Hieronder ziet u een voorbeeld hiervan. 
 

 

 
 

In deze pagina kunt u met de knop Terug terugkeren naar de eerste pagina. 
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Hieronder ziet u een voorbeeld hiervan. 
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2.3.2. Menu Verwerking → Overzicht verwerkingsresultaten 

 
 

Als u dit menu kiest, verschijnt het volgende scherm. 
 

 

 
 

Dit scherm toont de logging van de verwerkingsjob. Het scherm toont de 
bewaartermijn voor logdata in dagen. Deze waarde kan worden aangepast. Het 
overzicht bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat een overzicht van de jobs 
die gedraaid zijn. Het tweede deel toont de fouten of waarschuwingen met 
verschillende kleuren. 
 
1. Indien datafout > 0, dan wordt de cel oranje getoond. 
2. Indien fouten > 0, dan wordt de cel rood getoond. 
3. Indien waarschuwingen > 0, dan wordt de cel geel getoond. 
 
Het id veld wordt geselecteerd als key naar de onderliggende detailgegevens en 
wordt niet getoond. 
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Als op de link Select wordt geklikt, dan kunt u op 2 manieren de details tonen. 
Hieronder ziet u een voorbeeld van dit scherm. 

 Zonder vinkje worden alle details van de geselecteerde verwerking 
getoond. 

 Met een vinkje worden de datafouten, fouten of waarschuwingen van de 
geselecteerde verwerking getoond. Hieronder ziet u een voorbeeld van 
beide schermen. 

 
Bij Fouten ziet u dat de hele rij rood is. 
 

 

 
 

Bij Waarschuwing ziet u dat de hele rij geel is. 
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Bij Datafout ziet u dat de hele rij oranje is. 
 

 
 

Met knop Terug kunt u terugkeren naar de vorige pagina. Hieronder ziet u het 
resultaat. 
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2.4. Menu Help 

2.4.1. Menu Help→ Gebruikershandleiding 

 
 

Als u dit menu kiest, verschijnt een nieuwe Internet Explorer pagina met een PDF-
bestand van de gebruikershandleiding. 
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2.4.2. Menu Help→ Over het systeem 

 
 
Als u dit menu kiest, verschijnt het volgende scherm: 
 

 
 

In dit scherm ziet u korte informatie over de versie van het systeem en de versie 
van de NedMagazijn StUF connector. 
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Creëer, beheer en deel digitale gebiedsinformatie 

 
 

Creëer, beheer en deel digitale gebiedsinformatie 

 www.nedgraphics.nl 


