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De informatie in dit document is eigendom van NedGraphics BV. De gebruiker kan op generlei wijze rechten ontlenen aan de 
inhoud van dit document. NedGraphics BV behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit document te wijzigen zonder 
voorafgaande kennisgeving. De software beschreven in dit document wordt verstrekt onder licentie en mag alleen worden 
gebruikt of gekopieerd in overeenstemming met de voorwaarden van deze licentie. NedGraphics BV is niet verantwoordelijk 
voor schade, verlies, en/of kosten welke voortvloeien uit het gebruik van haar producten en/of documentatie, anders dan in het 
verkoop en/of onderhoudscontract vermeld. NedGraphics BV staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder 
nummer 14073496 
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VERSIEBEHEER 

 

Versie Datum Notities 

1.0 30 januari 2014 Eerste versie Release notes NedGeomagazijn 
StUF Connector versie 4.2.1 

1.1 21 augustus 2014 Tweede versie Release notes NedGeomagazijn 
StUF Connector versie 4.2.1 
Documentie aangepast aan NedGeomagazijn 
StUF Connector 4.2 (Oracle DB Versie 1.8) 

1.2 9 januari 2015 Derde versie Release notes NedGeomagazijn 
StUF Connector versie 4.2.1 
Documentie aangepast aan NedGeomagazijn 
StUF Connector 4.2 (Oracle DB Versie 1.9) 

1.3 10 maart 2015 Vierde versie Release notes NedGeomagazijn 
StUF Connector versie 4.2.1 
Documentie aangepast aan NedGeomagazijn 
StUF Connector 4.2 (Oracle DB Versie 2.0) 

1.5 14 september 2016 Vijfde versie Release notes NedMagazijn 
StUF Connector versie 5.0.0 
Documentie aangepast aan NedMagazijn 
StUF Connector 5.0 

1.6 21 juli 2020 Documentie aangepast aan NedMagazijn  
StUF Connector 5.1 

2.0 7 december 2020 Toepassen nieuwe huisstijl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Dit document beschrijft de wijzigingen tussen opeenvolgende versie van de 
NedMagazijn StUF Connector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. WIJZINGEN NM STUF 5.1 ORACLE DATABASE VERSIE 3.2 

1.1. Aanpassingen 

Vanaf NedMagazijn StUF Connector 5.1 wordt alleen ondersteund Oracle 12c 
(12.2.0.1) en Oracle 19c (19.0.0.0) 
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  2. Wijzigingen NM StUF 5.0 Oracle database versie 3.1 
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2. WIJZIGINGEN NM STUF 5.0 ORACLE DATABASE VERSIE 3.1 

2.1. Aanpassingen 

 

 LET OP: 
De aanpassingen in Oracle Database versie 3.1 zijn dusdanig dat NedGraphics 
adviseert om een nieuwe Initiële vulling uit te voeren van het entiteittype NNP 
nadat de software is bijgewerkt. Een beschrijving met de uit te voeren stappen 
vindt u in de Installatiehandleiding onder hoofdstuk 4. 

 
 
Webservice / Webapplicatie 

 In deze versie is het uiterlijk (CSS) van de webapplicatie vernieuwd. 

 De instellingen zijn gewijzigd. 
 

2.1.1. Bugfixes 

Oracle database 
Versie 3.1 

 Deze versie lost een probleem op waarbij het heractiveren van een 
Adresrelatie voor NNP niet correct werd uitgevoerd wanneer de NNP al een 
keer eerder op dat adres was gevestigd. Dit is opgelost. 

 Deze versie lost een probleem op met het attribuut IDC_HOOFDVESTIGING van 
de entiteit NNP. Deze werd niet goed overgenomen. 

 Deze versie lost een probleem op met het verwerken van VERBLIJFSTITELS en 
NATIONALITEITEN. 

 

2.1.2. Nieuwe functionaliteit 

Webservice / webapplicatie 

 De webservice ondersteund TLS 1.2 en TLS 1.1 en TLS 1.0 en SSL3 security. De 
webservice is helemaal opnieuw gebouwd (WCF). 
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2.0 
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3. WIJZIGINGEN NGM STUF 4.2.1 ORACLE DATABASE VERSIE 
2.0 

3.1. Aanpassingen 

 

 LET OP: 
De aanpassingen in Oracle Database versie 2.0 zijn dusdanig dat NedGraphics 
adviseert om een nieuwe Initiële vulling uit te voeren van het entiteittype NNP 
nadat de software is bijgewerkt. Een beschrijving met de uit te voeren stappen 
vindt u in de Installatiehandleiding onder hoofdstuk 4. 

 
 

3.1.1. Bugfixes 

Oracle database 
Versie 2.0: 

 Deze versie past het attribuut ZAAKNAAM in de tabel 
NIET_NATUURLIJK_PERSOON aan naar 2000 CHAR. 

 Deze versie past het attribuut SOORT in de tabel SOORT_IDENTITEITSBEWIJS 
aan naar 30 CHAR. 

 Deze versie past het attribuut OMSCHRIJVING in de tabel 
SOORT_IDENTITEITSBEWIJS aan naar 2000 CHAR. 

 Deze versie past het attribuut NUMMER_IDENTITEITSBEWIJS in de tabel 
PERSOON_IDENTITEITSBEWIJS aan naar 30 CHAR Nullable. 

 Deze versie lost een probleem op waarbij de uitschrijving van Adresgegevens 
voor zowel NP als NNP niet correct werd uitgevoerd wanneer de 
BEGINDATUMRELATIE leeg was. Dit is opgelost. 

 Deze versie lost een probleem op waarbij de uitschrijving van Adresgegevens 
voor zowel NP als NNP niet correct werd uitgevoerd wanneer de 
EINDDATUMRELATIE leeg was. Dit is opgelost. 
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1.9 
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4. WIJZIGINGEN NGM STUF 4.2.1 ORACLE DATABASE VERSIE 
1.9 

4.1. Aanpassingen 

4.1.1. Bugfixes 

Oracle database 
Versie 1.9 

 Deze versie past het attribuut STRAATNAAM in de tabel ADRES aan naar 2000 
CHAR. 
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5. WIJZIGINGEN NGM STUF 4.2.1 ORACLE DATABASE VERSIE 
1.8 

5.1. Aanpassingen 

 

 LET OP: 
De aanpassingen in Oracle Database versie 1.8 zijn dusdanig dat NedGraphics 
adviseert om een nieuwe Initiële vulling uit te voeren nadat de software is 
bijgewerkt. Een beschrijving met de uit te voeren stappen vindt u in de 
Installatiehandleiding onder hoofdstuk 4. 

 
 

5.1.1. Bugfixes 

Oracle database 
Versie 1.8 

 Deze versie lost een probleem op waarbij in sommige gevallen de verwerking 
van Adresgegevens en Huwelijksgegevens niet correct werd uitgevoerd. 
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6. WIJZIGINGEN NGM STUF 4.2.1 T.O.V. 4.0.0 

6.1. Aanpassingen 

 

 LET OP: 
De aanpassingen in versie 4.2.1 zijn dusdanig dat NedGraphics adviseert om een 
nieuwe initiële vulling uit te voeren nadat de software is bijgewerkt. Een 
beschrijving met de uit te voeren stappen vindt u in de Installatiehandleiding onder 
hoofdstuk 4. 

 
 

6.1.1. Bugfixes 

Oracle database 
Versie 1.6 

 Deze versie lost een probleem op met het verwerken van wijk en buurt 
informatie. 

 
Versie 1.7 

 Deze versie lost een probleem op waarbij in sommige gevallen de einddatum 
niet correct werd overgenomen vanuit een bericht. 

 
Webservice / webapplicatie 

 Ondersteuning van XSDStUF0204 (bg0204_20120701_patch12) toegevoegd 

 Het Referentienummer dat wordt opgeslagen in de database is uitgebreid met 
de combinatie van de ZENDER_APPLICATIE code. Dit om ervoor te zorgen dat 
berichten altijd met een uniek Referentienummer in de database terecht 
komen. 

 Deze versie lost een probleem op met de ‘0’ waarde tag. Dit was in voorgaande 
versie al doorgevoerd maar deze bugfix is uitgebreid. 

 Deze versie lost een probleem op met de ‘NULL’ waarde tag. 

 Deze versie lost een probleem op met de attributen ‘SectorModel’ en ‘StUF’ 
welke optreedt tijdens de initiële vulling. 

 Deze versie lost een probleem op met berichten waarin speciale karakters 
voorkomen. 
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7. WIJZIGINGEN NGM STUF 4.0 T.O.V. 3.0 

7.1. Aanpassingen 

7.1.1. Bugfixes 

Oracle database 
Versie 1.3 

 Deze versie lost een probleem op met onvolledig aangeleverde 
persoonsgegevens. Als een persoon wordt opgevoerd via een huwelijksrelatie 
dan komt het voor dat het verblijfsadres ontbreekt. Als de persoon vervolgens 
in een toevoegbericht volledig wordt aangeleverd dan ging de software er van 
uit dat het verblijfsadres er al was en werd dit niet nogmaals opgevoerd. Met 
deze versie wordt het verblijfsadres opgevoerd in een toevoegbericht als het 
nog niet aanwezig was. 

 
Versie 1.4 

 Deze versie lost een probleem op met onvolledig aangeleverde berichten. Bij 
een bericht met een ontbrekende body werd er een oneindig aantal adressen 
opgevoerd. In voorkomende gevallen wordt het bericht nu direct op verwerkt 
gezet. 

 
Versie 1.5 

 Deze versie lost een probleem op bij het opvoeren van records in de 
coderingen tabel. De tabelcode werd niet correct opgeslagen. Unieke sleutel 
toegevoegd op coderingen tabel. 

 
Webservice / webapplicatie 

 Deze versie lost een probleem op met ‘0’ waarde tag. Bij een bericht met een 
lege tag met waarde ‘0’ dient een lege string naar Tabellen opgeslagen te 
worden. Nu wordt de lege tag verwijderd. 

 Berichten zonder body worden tegengehouden. 

 In deze versie is van de twee Webservises voor Pink en Centric één webservice 
gemaakt t.b.v. diverse bugs. 

 In deze versie is er een 64 bits variant toegevoegd. 
 

7.1.2. Nieuwe functionaliteit 

Webservice / webapplicatie 

 In deze deze versie is alle belangrijke informatie in de xml 
configuratiebestanden versleuteld. Om informatie te kunnen versleutelen, 
worden in eerste instantie twee 'keys' gemaakt en ergens bewaard. 

 Als in het logbestand of verwerking-log een foutmelding staat, wordt er een 
email gestuurd naar de applicatiebeheerder. 
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Creëer, beheer en deel digitale gebiedsinformatie 

 

 

Creëer, beheer en deel digitale gebiedsinformatie 
 www.nedgraphics.nl 


