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1. Aanmaken account en inloggen
❖ Browse naar https://portal.sivi.org en klik op “Inloggen”

❖ Meer informatie over aanmaken account en inloggen: Klik hier
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2. Openen AFD Online Samenstellen en selecteren
domein
❖ In het MENU rechtsboven kan de toepassing ”AFD Online Samenstellen” geselecteerd worden.

❖ Selecteer het domein waarvoor een AFD-definitie wordt samengesteld.
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3. Creëren nieuwe AFD-definitie
❖ Klik de knop toevoegen om een nieuwe AFDdefinitie aan te maken.

❖ Vul de naam van de AFD-definitie in de pop-up.

❖ Nieuwe AFD-definitie zichtbaar in het overzicht.
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4. Importeren CSV van AFD-definitie (1/2)
❖ Een AFD-definitie kan in vastgesteld CSV-formaat worden geïmporteerd. Selecteer de pijl naast de knop
“Open” en kies “Importeer CSV”. Selecteer het CSV-bestand en kies “Importeren”.

6

4. Importeren CSV van AFD-definitie (2/2)
❖ Na import volgt verwerkingsverslag, welke
ook los te downloaden is.

❖ De AFD-definitie is nu gevuld met de entiteiten,
attributen en functies zoals in de CSV gedefinieerd.

7

5. Importeren schema van AFD-definitie (1/2)
❖ Een AFD-definitie kan in zijn geheel (als .zip-bestand) worden geïmporteerd. Selecteer de pijl naast de knop
“Open” en kies “Importeer AFD-definitie”. Selecteer het te importeren .zip-bestand en kies “Importeren”.
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5. Importeren schema van AFD-definitie (2/2)
❖ Na de import volgt het verwerkingsverslag,
welke ook los te downloaden is.
❖ Kies voor “Sluiten”. De AFD-definitie
is nu gevuld met de functies,
entiteiten, attributen en
waardebeperkingen zoals in de
geïmporteerde AFD-definitie
gedefinieerd.
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6. Beheren functies
❖ Een AFD-definitie wordt opgesteld voor één of meerdere functies. Om deze functies te beheren selecteer je
de pijl naast de knop “Open” en kies “Functies”.

❖ Kies bij voorkeur een functienaam uit de voorgedefinieerde lijst. Zit de benodigde functie hier niet bij dan kun
je zelf een functienaam aanmaken door te de naam te vullen in het veld “Nieuwe functie”.
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7. Handmatig toevoegen of verwijderen entiteiten
❖ Selecteer de knop “Wijzig entiteitselectie” voor het
toevoegen of verwijderen van entiteiten.

11

8. Configureren herhaling van entiteiten
❖ Per entiteit kan per functie worden aangegeven of en
hoe vaak deze mag herhalen.
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9. Handmatig toevoegen of verwijderen attributen
❖ Selecteer de knop “Wijzig attribuutselectie” voor het
toevoegen of verwijderen van attributen.

❖ Om makkelijker te zoeken kan het zoekfilter en de
sorteerfunctie gebruikt worden.
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10. Handmatig toevoegen subset codelijst
❖ Selecteer een attribuut met codelijst en kies de knop ❖ Klik op het pijltje om de subset te selecteren.
“Selecteer subset codelijst”.

❖ Klik vervolgens op de gewenste codes om deze te
selecteren. Klik op “Opslaan” om de subset op te
slaan.
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11. Importeren subset codelijst
❖ Selecteer een attribuut met codelijst en kies de knop ❖ Klik op “Importeer subset”.
“Selecteer subset codelijst”.

❖ Plak een puntkomma gescheiden reeks van
waarden en klik op “Verwerk”.
Een verwerkingsverslag wordt getoond. Klik
vervolgens op “Opslaan” om de subset op te slaan.
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12. Attribuut koppelen aan actuele codelijst
Naast de standaard werkwijze waarbij een codelijst binnen de AFD-definitie wordt opgenomen bestaat de mogelijkheid een
codelijst aan te merken als actuele codelijst. Hiermee wordt in de output, in tegenstelling tot de statische codelijst, een link
opgenomen naar een (altijd) actuele variant van die codelijst op de SIVI-website. Actuele codelijsten kunnen alleen worden
geselecteerd als de gehele codelijst wordt gebruikt (dus geen subset).
❖

Selecteer een attribuut met codelijst en
activeer de switch “Actuele codelijst”.

Voorbeeld AFD-definitie schema met actuele codelijst
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13. Toevoegen toegestane waarden attributen zonder
codelijst
❖ Selecteer het betreffende attribuut en kies de knop
“Optielijst”.

❖ De mogelijkheid verschijnt om selectief de
toegestane waarden in te voeren.
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14. Toevoegen waardebeperking (range) numerieke
attributen
❖ Selecteer achter Eigenschappen de bewerkknop.

❖ De mogelijkheden verschijnen om een
waardebeperking in te voeren met betrekking tot
waarden of aantal decimalen.
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15. Toevoegen eigen omschrijving
❖ Selecteer achter Eigenschappen de bewerkknop.

❖ De mogelijkheid verschijnt om eigen omschrijving
te wijzigen

OF
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16. Configureren gebruik attribuut binnen functies
❖ Per attribuut dient per functie worden aangegeven hoe het attribuut moet worden opgenomen*.

❖ Verplicht: Wordt als verplicht opgenomen in output.

❖ Nee: Wordt niet opgenomen in output.

❖ Optioneel: Wordt als optioneel opgenomen in output.

* Wanneer de entiteit voor een functie niet wordt opgenomen (maxOccurs=0) dan verschijnt de conditie NVT welke niet aangepast kan worden, tenzij
de maxOccurs wordt opgehoogd.
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17. Configureren eigenschappen AFD-definitie
❖ In het eigenschappen-scherm dienen de metagegevens
van de AFD-definitie te worden ingevoerd.
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18. Opstellen verbandscontroles (1/2)
❖ Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies
“Aanpassen verbandscontroles”.

❖ Kies de knop “Toevoegen” en vervolgens op de
wijzigknop om een nieuwe verbandscontrole op te
stellen.

❖ Opstellen kan door middel van directe invoer
JSONpath-expressie.
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18. Opstellen verbandscontroles (2/2)
Opstellen JSONpath query

❖ Verbandscontroles worden hier direct als JSONpath-expressie genoteerd.
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19. Synchroniseren met baseline
Elke maand vinden wijzigingen plaats in AOS-baselines. Dit kan gaan om toevoegen, aanpassen of verwijderen van
AFD-elementen. Om een AFD-definitie bij te kunnen werken met gegevens uit de meest actuele versie van het
AFD moet worden gesynchroniseerd.
❖ Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies
“Synchroniseer met baseline”.

❖ Kies in de pop-up voor “Synchroniseer” om de
verschillen te laten bepalen. Als de synchronisatie
zonder waarschuwingen verloopt dan worden de
resultaten in het scherm weergegeven en ter
bevestiging per e-mail verstuurd.
❖ Als de synchronisatie met waarschuwingen verloopt
dan komt dat doordat in AFD aanpassingen zijn gedaan
die directe impact hebben op de betreffende AFDdefinitie. Deze wijzigingen worden weergegeven en
kunnen automatisch verwerkt worden door te kiezen
voor “Doorgaan”. De aanpassing wordt per e-mail
bevestigd.
❖ Als de aanpassing niet doorgevoerd moet worden of je
wilt dit handmatig doen kies dan voor “Sluiten”.
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20. Exporteren AFD-definitie output (1/2)
❖ Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies
“Exporteer AFD-definitie per functie”.

❖ Selecteer de functie waarvoor output gegenereerd
dient te worden. De download (ZIP) met daarin de
AFD-definitie van betreffende functie start
automatisch.

Selecteer
functie
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20. Exporteren AFD-definitie output (2/2)
❖ De AFD-definitie output bestaat uit de volgende 3 bestanden:

→ Functie-schema
→ Codelijst-schema
→ JSONPath-library
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21. Certificeren en publiceren AFD-definitie
Alleen voor gebruikers met certificeer-rechten
❖ Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies
“Certificeer en publiceer AFD-definitie”.

❖ Selecteer de gewenste opties:
- Certificeer: AFD-definitie wordt door SIVI gecertificeerd
- Vermelden in register: AFD-definitie wordt opgenomen in
het SIVI-certificeringsregister
- Als download aanbieden: AFD-definitie wordt als
download beschikbaar gesteld

❖ Selecteer ’Uitvoeren’ om de gewenste opties door
te voeren en kies vervolgens voor ‘Sluiten’.
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22. Beheren gecertificeerde en gepubliceerde AFDdefinities Alleen voor gebruikers met certificeer-rechten
❖ Kies in het MENU rechts bovenin “Beheer schema’s” ❖ De status van publicatie kan te allen tijde worden
aangepast door middel van de vinkboxen.
❖ Betekenis vinkjes:
•
•
•

Geen vinkjes: AFD-definitie is onzichtbaar voor andere
gebruikers
Register J/N: AFD-definitie wordt als vermelding opgenomen
Download J/N: AFD-definitie wordt als download beschikbaar
gesteld

❖ De instelling van publicatie geldt voor alle manieren
van ontsluiten (AOS-webapplicatie en AOS-API).
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23. Beheren downloadmachtigingen register (1/2)
Alleen voor gebruikers met certificeer-rechten
Vanaf release 2022-2 is het mogelijk om per organisatie aan te geven of zij uw AFD-definities uit het register mogen downloaden.
Momenteel werkt dit alleen voor AFD-definities die zijn voorzien van de tag: SUIV, SUIV-EP of SUIV-COMBI. In de toekomst wordt
deze functionaliteit uitgebreid met zelf te kiezen tags. Preconditie is dat de AFD-definities in het register als Download = J staan
geregistreerd. De machtiging geldt zowel voor de portal als voor de AOS-API.

❖ Kies in het MENU voor “Beheer schema’s”

❖ Kies vervolgens “Beheer downloadmachtigingen”
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23. Beheren downloadmachtigingen register (2/2)
Alleen voor gebruikers met certificeer-rechten
❖ Kies in dit scherm de organisaties die uw AFD-definities (met SUIV-tags) mogen downloaden door de knop
voor de organisatie te activeren. Kies als alle gewenste organisatie zijn gekozen voor “Opslaan” (onderaan de
pagina).
❖ Beheer de downloadmachtigingen zorgvuldig!
❖ Bij de eerste keer opslaan
wordt eenmalig bevestiging
gevraagd.
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24. Dupliceren en verwijderen AFD-definitie
❖ Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies ❖ Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Verwijder”
“Dupliceer AFD-definitie” om de AFD-definitie
om de complete AFD-definitie te verwijderen. Deze actie
compleet te dupliceren (incl. verbandscontroles). kan niet ongedaan gemaakt worden.
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25. Aan-/afmelden notificatiemail
❖ Het is mogelijk om je aan te melden op de AOSnotificatiemail. Een overzicht van nieuwe- of gewijzigde AFDdefinities wordt dagelijks om 10:00 uur per e-mail verzonden
naar geabonneerden.
❖ In- en uitschrijven voor de notificatiemail kan door na het
inloggen in AOS te klikken op je gebruikersnaam. Kies dan
menuoptie "Instellingen" en zet vervolgens de notificatie aan
of uit.
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26. Toestemming certificeer- en publicatierechten
❖ Binnen AOS kan een gebruiker twee verschillende rollen
krijgen. Naast de standaardrechten voor het aanmaken en
beheren van AFD-definities is het ook mogelijk extra rechten
te krijgen om namens de organisatie waartoe de gebruiker
behoort, ook AFD-definities te certificeren en te publiceren.
Hieronder valt ook het beheer van de AFD-definities in het
register. Gebruikers met de “Certificeer- en publiceerrechten”
krijgen hiertoe extra menuopties binnen de tool. Zie
hoofdstuk 17 en 18 van deze quick start guide.
❖ Om de Certificeer- en publiceerrechten te krijgen dient de
betreffende gebruiker te zorgen voor een getekend
toestemmingsformulier. Een volledig ingevuld en getekend
formulier kan worden gezonden aan: support@sivi.org. SIVI
zorgt dat een compleet verzoek binnen twee werkdagen
wordt afgehandeld.
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27. Machtiging gebruik derden
❖ Het is mogelijk om het opstellen en beheren van AFDdefinities uit te besteden aan derden.
Op de SIVI-website is hiervoor een machtigingsformulier te
vinden welke ondertekend door de aanvrager retour
gezonden dient te worden aan SIVI.
SIVI voegt vervolgens de rechten toe bij de externe gebruiker.
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28. Issue over gepubliceerde AFD-definitie melden
❖ Mocht een probleem met een gepubliceerde AFD-definitie worden geconstateerd, dan kan dit vanuit het
register worden gemeld bij de eigenaar van de AFD-definitie. Klik hiervoor in het register bij de betreffende
AFD-definitie op het envelop-symbool:
(alleen zichtbaar na inloggen).
❖ Vul onder kopje “Melding” de titel en de omschrijving van de melding in. Optioneel kan ter illustratie één of
meer (scherm-) afbeeldingen worden meegezonden. Afbeeldingen kunnen worden geselecteerd door middel
van de knop “Bestanden kiezen”.
❖ Door middel van de knop “Versturen” wordt de melding definitief. Zowel de verzender als de ontvanger
krijgen per e-mail een afschrift van de melding.
❖ De ontvanger van de melding heeft in AOS de mogelijkheid binnengekomen meldingen te bekijken en door
middel van een simpele workflow de status van de melding aan te passen. Van elke statuswijziging wordt de
melder via e-mail op de hoogte gebracht.
❖ De verantwoordelijkheid voor de afhandeling van meldingen ligt geheel bij de ontvanger van de melding. SIVI
heeft hierin geen rol.
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29. Issue over gepubliceerde AFD-definitie afhandelen
❖ Een melding kan worden afgehandeld in AOS door binnen het MENU te kiezen voor “Overzicht meldingen”.
Deze pagina geeft door middel van twee tabbladen een overzicht van openstaande en gesloten meldingen.
❖ Om een openstaande melding af te handelen klik je op de knop “Bewerk”:
❖ Door middel van de dropdown “Status” kan de status van de melding worden aangepast van/naar:

•

Nieuw

–

Nog niet in behandeling genomen

•

In behandeling

–

In behandeling genomen/ wordt nu aan gewerkt

•

Afgewezen

–

De melding wordt niet opgepakt

•

Afgehandeld

–

De melding is afgehandeld of het probleem is opgelost

❖ Vul bij elke statuswijziging in het veld “Opmerkingen” de reden van de statuswijziging in.
❖ Van elke statuswijziging wordt de melder via e-mail op de hoogte gebracht.
❖ De verantwoordelijkheid voor de afhandeling van meldingen ligt geheel bij de ontvanger van de melding. SIVI
heeft hierin geen rol.
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30. Aan-/afmelden notificatiemail na melding
Alleen voor gebruikers met certificeer-rechten
❖ Wanneer een nieuwe melding over een tot jouw organisatie
behorende AFD-definitie binnenkomt, worden alle gebruikers met
certificeer-rechten hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.
❖ Het is mogelijk om je voor deze notificatiemail af te melden. De
verantwoordelijkheid dat minimaal één gebruiker zicht houdt op
binnenkomende meldingen voor de gehele organisatie, ligt bij de
gebruikers met certificeer-rechten.

❖ In- en uitschrijven voor de notificatiemail kan door na het inloggen
in AOS te klikken op je gebruikersnaam. Kies dan menuoptie
"Instellingen" en zet vervolgens de notificatie bij nieuwe
meldingen aan of uit.
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Vragen?
❖ Heb je een vraag over AFD Online Samenstellen? Dan kun je altijd contact opnemen met SIVI
support.

E-mail: support@sivi.org
Telefoon: 030 - 6988096
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