Foutmeldingen bij terugkoppeling bij Dossier validatie
Samenvatting:
Als een systeem optreedt als bronsysteem binnen OSO moet voorafgaand aan de verzending van het
dossier dit gevalideerd worden tegen de standaard. Dit kan via twee methoden:
- Lokale validatie door toepassen van xslt en xsd
- Validatie van het dossier door het Kennisnet Validatie Systeem (KVS).
Voor de terugkoppeling naar de eindgebruiker waren nog geen standaardfoutmeldingen aanwezig in
het Programma van Eisen/ontwerp van OSO. Hieronder wordt hier een voorstel voor gedaan.
Foutmelding bij terugkoppeling bij Dossier validatie
Een dossier kan door een bronsysteem gevalideerd worden voorafgaand aan verzending. Deze
controle kan op twee plaatsen in het proces worden uitgevoerd:
- bij het samenstellen van een dossier
- bij het klaarzetten van een dossier.
De validatie kan worden uitgevoerd door het KVS. Hiervoor moet het dossier naar het KVS worden
gestuurd, waarna het bronsysteem een validatieresultaat terug krijgt.
Een andere methode is dat de validatie lokaal door het bronsysteem wordt uitgevoerd. Hiervoor stelt
OSO een schema definitie en een stuk validatielogica beschikbaar in de vorm van een xsd en xslt (die
ook in het KVS worden toegepast). In beide gevallen is de terugkoppeling identiek, omdat hetzelfde
schema en logica worden toegepast.
Een dossier wordt op een moment gevalideerd zonder dat de eindgebruiker van het bronsysteem
hier expliciet opdracht voor geeft (of zelfs bewust is dat dit gebeurt!). Als hierbij de validatie een
melding terug geeft en daarmee aangeeft dat het dossier niet verstuurd mag worden, dan moet de
eindgebruiker hiervan op de hoogte worden gesteld.
Voorstel foutmeldingen:
Doel van de terugkoppeling is de eindgebruiker te laten weten dat het dossier niet verzonden kan
worden én dat hij/zij daar zelf geen remedie voor heeft en daarom contact op moet nemen met de
helpdesk van de leverancier van het bronsysteem.
De voorgestelde foutmelding wordt de volgende 1:
“Het dossier kan door technische redenen niet verzameld of klaargezet worden voor verzenden,
omdat het dossier niet gevalideerd kan worden. Neem eventueel contact op met je software
leverancier.”
Het voorstel is om deze foutmelding toe te voegen aan het programma van eisen voor OSO’18.
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