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Hier komt tekst

Berichtenverkeer en monitoring Utrecht

Hier komt ook tekst
Stappen met de 
Utrechtse Servicebus 
Berichtenverkeer
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Plan van aanpak
Analyse fase (1 week)

In kaart brengen berichtenstroom
Berichttypen, applicaties van en naar
Batchgewijs of via servicebus
Volledigheid berichtenverkeer (alle aanbieders, alle berichttypen)
Welke verrijkingen in de gegevens aanbrengen (gegevens die niet in het bericht zitten)

Ontwerpfase (2 maanden)
Ontwerp het mechanisme voor dagelijkse verwerking en uitpakken van berichten
Bepaal relevante gegevens en controlevelden 
Houd rekening met opslag persoonsgegevens (pseudonimisering)
Ontwerp datamodel voor opslag op basis van logische samenhang
Beschikkingsnummer is de sleutel

Bouwfase (1 maand)
Dagelijks klaarzetten en verwerking van  berichtkopieen
doorvoeren benodigde aanpassingen in servicebus (kopie bericht)
Ontwikkelen extractiescript voor berichtgegevens
Controle en verwerking van gegevens in Database
Aansluiten presentatietool

Test en acceptatie fase (3 weken)
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Analyse fase (1 week) 
in kaart brengen berichtenstroom

bericht Berichtenkoppel KTSD KRIS2 Socrates Backoffice
 WMO toewijzing WMO301 / 302 x x x  
WMO declaratie WMO303 / 304     x x
WMO aanvang WMO305 / 306 x x    

WMO beeindiging WMO307 / 308 x x    
WMO VOT WMO315 / 316       x

JW toewijzing JW301 / 302 x      
JW declaratie JW303 / 304       x
JW declaratie JW321/JW322       x
JW aanvang JW305 / 306 x      

JW beeindiging JW307 / 308 x      
JW VOT JW315 / 316       x
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Analyse fase (1 week) 
in kaart brengen berichtenstroom

Uitgaande berichten!
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Analyse fase (1 week) 
in kaart brengen berichtenstroom

"Inkomende berichten
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Analyse fase (1 week) 
batchgewijze en/of via servicebus

Routeren

Opslag
Berichtgegevens
(DataWareHouse)

USB
(OpenTunnel servicebus)

Move-it 
ftp tooling
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Analyse fase (1 week) 
inhoudelijke vragen

Volledigheid berichtenverkeer 
Maken alle/de meeste aanbieders gebruik van het berichtenverkeer?
Welke afspraken zijn gemaakt over het gebruik van verschillende berichttypen
Welke afspraken over het gebruik van gegevens (datumvelden, productcodes en beschikkingsnummers
Neem standaard bedrijfsregels van istandaarden als uitgangspunt

Welke gegevensverrijking is nodig
Verrijking is nodig om tot leesbare rapportages te komen
Zoveel mogelijk gebruik maken van standaard codetabellen van istandaarden
Te denken valt aan:
• Aanbiedernamen bij AGB codes
• Gemeentespecifieke productnamen
• Tariefgegevens voor producten
• Historische gegevens

Verwachte aantallen
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ontwerpfase (2 maanden) 
mechanisme voor dagelijkse verwerking en uitpakken van berichten

USB
(OpenTunnel servicebus)

Usb zet kopie-
berichten 
realtime klaar

Elk uur worden 
berichten 
verplaatst naar
ontvangstmap

1 keer per dag draait 
het verwerkingsproces

De gegevens worden 
in de database geplaatst

• Uitpakken van berichten (Stuf)
• Uitpakken van xml-gegevens (XSD’s)
• Gegevenscontroles
• Inlezen gegevens in database
• Bepalen afgeleide gegevens
• Klaarzetten voor rapportagetool
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ontwerpfase (2 maanden) 
Bepaal relevante gegevens en controlevelden 

Bijvoorbeeld aan de hand van rapportagebehoefte …
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ontwerpfase (2 maanden) 
Houd rekening met privacy bij opslag persoonsgegevens 

• Niet verwerken of anonimiseren: persoonsgegevens vaak niet 
nodig voor zinvolle managementinfo

• Pseudonimiseren: als gegevens op individu-niveau moeten worden 
gekoppeld
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ontwerpfase (2 maanden) 
Ontwerp datamodel voor opslag op basis van logische samenhang

WMO305  Startbericht:WMO301 Toewijzing:
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Bouwfase (1 maand)

Doorvoeren benodigde aanpassingen in servicebus (kopie bericht)
Dagelijks klaarzetten en verwerking van berichten in Datawarehouse
Ontwikkelen extractiescript voor berichtgegevens
Controle en verwerking van gegevens in Database
Aansluiten presentatietool
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Test en acceptatie fase (3 weken)

Aan de hand van testberichten en eenvoudige rapportages


