Disclaimer
Vermelding op website kennisnetfederatie.nl
Kennisnet streeft ernaar om correcte en actuele informatie over de diensten van de aanbieders en aangesloten
onderwijsinstellingen op de Kennisnet Federatie, via haar website te verstrekken. De aanbieders en aangesloten
onderwijsinstellingen op de Kennisnet Federatie zijn verantwoordelijk voor de juistheid en het aanleveren van de
correcte en actuele informatie die op de website wordt gepubliceerd, waaronder in het leveranciersoverzicht en
de aangesloten onderwijsinstellingen pagina's. Het overzicht dienstleveranciers is een hulpmiddel voor het maken
van een keuze voor een bepaalde aanbieder van Kennisnet. Het overzicht dienstleveranciers is door Kennisnet
samengesteld op basis van door aanbieders aan Kennisnet aangeboden informatie over hun diensten.
Federatieve koppeling
Kennisnet doet haar uiterste best op zo goed mogelijk te voorzien in het verstrekken van handleidingen en
ondersteunende documenten ten behoeve van het correct implementeren van federatieve koppelingen ten
aanzien van identity providers (koppelingen vanuit het schooldomein) en serviceproviders (koppelingen met
platformen service providers). Desalniettemin verwachten wij dat partijen die een koppeling ontwikkelen, dat die
zelf de noodzakelijk expertise hebben die nodig is om een werkende federatieve koppeling te ontwikkelen en
implementeren. Kennisnet behoud zich het recht om partijen te verwijzen naar externe ontwikkel leveranciers, in
gevallen waarbij er aantoonbaar te weinig kennis aanwezig is aan de kant van de partij die een koppeling wil
ontwikkelen of aan het ontwikkelen is.
Loginscherm ten behoeve van webservices
Om als dienstleverancier een Federatieve dienst te ontsluiten moet een variant van het Loginscherm van de
Kennisnet Federatie worden geïmplementeerd op een of meerdere schermen (of ‘Apps’) van de dienst van de
dienstleverancier. Kennisnet is niet verantwoordelijk voor het correct implementeren en laten werken van deze
functionaliteit in verschillende Apps en webservices op alle verschillende platformen die beschikbaar zijn voor
gebruikers.
Kennisnet zal te allen tijde haar best doen om specifieke implementatie richtlijnen met betrekking tot het
implementeren van het Loginscherm op de website te verstrekken. Deze informatie wordt gepubliceerd ‘as is’
waaraan derhalve geen rechten ontleent kunnen worden. Kennisnet garandeert niet dat deze informatie altijd
correct is en hieraan kunnen geen rechten worden ontleed. Evenmin garandeert Kennisnet alle implementatie
varianten van verschillende Apps en webservices te kunnen omschrijven.
Indien implementaties van het Loginscherm op bepaalde webservices van dienstleveranciers niet werken, zal
Kennisnet op aanvraag van de dienstleverancier een onderzoek doen met als doel te achterhalen of Kennisnet de
problematiek kan oplossen door een centrale wijziging door te voeren. Kennisnet zal van geval tot geval de
oplossingen beoordelen. Indien Kennisnet van mening is dat zij niet de meest gerede partij is om een bepaalde
oplossing door te voeren, zal Kennisnet aangeven dat de betreffende dienstleveranciers zelf moeten zorgen voor
een adequate aanpassing in de eigen web of App implementatie.
Aansprakelijkheid
Kennisnet aanvaardt geen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in
bovengenoemde informatie. Kennisnet aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites
van leveranciers waarnaar wordt verwezen.

