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Handleiding Messageservice 3.1 Endpoint 

Het endpoint voor de Messagesservice 3.1 heeft als doel om het implementeren van de webservice te 

vergemakkelijken. U kunt testen of de verbinding (juist) tot stand wordt gebracht. In deze handleiding 

wordt stap voor stap uitgelegd hoe het endpoint gebruikt moet worden. 

Uitleg Endpoint 

Valideren MS3.1 

Ketenstandaard stelt een endpoint beschikbaar voor deelnemers die willen kijken of de implementatie 

van de messageservice geslaagd is. In de onderstaande figuur wordt schematisch weergegeven wat de 

bedoeling is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op: de test-tool geeft niet meteen een bericht terug (synchroon) maar dat betekent niet dat uw 

verbinding a-synchroon moet zijn. Het endpoint is bedoeld om te kijken of de verbinding goed 

tot stand wordt gebracht. 

U kunt vier functies uitvoeren t.a.v. het endpoint. De vier functies zijn: Get Available Message, Get 

Message, Delete Message en Post Message. Deze functies staan uitgebreid beschreven in de 

handleiding van de Messageservice 3.1. Het endpoint geeft een response terug indien de functie geldig 

is / juist wordt toegepast. U krijgt een foutmelding indien er iets misgaat. Korte uitleg van de functies: 

 

• Get Available Message;  Het is mogelijk om aan het endpoint te vragen welke berichten 

klaar staan. U krijgt een response met een lijst van DICO 

berichten. 

 

• Get Message;   Met deze functie vraagt u daadwerkelijk een fictief DICO

    bericht op bij het endpoint. 

 

• Delete Message;  U vraagt aan het endpoint om een DICO bericht te 

verwijderen bij het endpoint. 

 

• Post Message;   Het opsturen van een DICO berichten naar het endpoint kan 

via deze functie. De response geeft aan of dit ook gelukt is.  

ENDPOINT 

a-synchroon 
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Stap 1 

Via Semantic Treehouse https://ketenstandaard.semantic-treehouse.nl/ komt u bij de informatie 

pagina over het endpoint voor de Messageservice 3.1. Hier vindt u deze handleiding maar ook de 

locatie (url) van het endpoint. 

 

Stap 2 

Om te gaan kunnen testen zult u eerst toegang moeten krijgen tot het endpoint van Ketenstandaard. 

Want u wilt immers de gebouwde webservice functies zoals beschreven in de Messageservice 3.1. 

testen. Vraag een test-account aan (dico@ketenstandaard.nl) voor het endpoint, zodat er een account 

aangemaakt kan worden. De mail voor het aanmaken van het wachtwoord kan in uw spam box vallen 

omdat deze verstuurd wordt vanuit een no-reply. U heeft 24 uur om een wachtwoord aan te maken. 

Let op: Ketenstandaard geeft de credentials uit en deze zijn beperkt houdbaar. 

Stap 3 

Vanaf nu is het mogelijk om het endpoint te gebruiken. U als testende partij weet immers de locatie 

van het endpoint, namelijk messageservice31.ketenstandaard.nl/?wsdl en de credentials heeft u bij 

stap 2 verkregen. 

Meer hulp nodig? 

Is er een SoapUI-project beschikbaar. Dit project i.c.m. SoapUI zorgt voor de vier werkende functies 

aan uw kant. Ook laat het project zien dat de endpoint-kant actief is. 

Valideren van uw eigen Endpoint 

Voor het valideren van uw endpoint kan hetzelfde SoapUI-project gebruikt worden. SoapUI “speelt” 

de vragende-kant en voor de Post Message stuurt SoapUI een bericht naar uw te testen endpoint. Als 

uw eigen endpoint goed werkt zullen in SoapUI ook response berichten zichtbaar moeten zijn van uw 

eigen endpoint.  

https://ketenstandaard.semantic-treehouse.nl/
mailto:dico@ketenstandaard.nl
https://messageservice31.ketenstandaard.nl/?wsdl
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Aan de slag met SoapUI: 

1. Download SoapUI (open source versie is in het onderstaande voorbeeld gebruikt) 

2. Import het SoapUI project beschikbaar gesteld door Ketenstandaard 

3. In project (linker balk) verschijnen de 4 functies die test kunnen worden 

Optioneel: testen endpoint Ketenstandaard: 

4. Klik op MessageService_MessageService31 en klik op Show Project View. 

 

 

 

5. Klik het tabblad WS-Security Configurations aan. En druk op het groene plusje, en vul MS31 

in en druk op OK. En zorg dat de aangemaakte MS31 wordt aangevinkt. 
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6. Druk vervolgens op het groene plusje zoals hieronder staat aangegeven. En geef de juiste 

WSS Entry aan, namelijk “Username” 

 

 

7. Nu kunnen de juiste credentials worden ingevuld. Let op Password Type moet staan op 

PasswordText. Maakt u gebruik van een nonce, dit kunt u ook testen. 
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8. Open vervolgens een request in SoapUI. En klik op “Auth (Basic)” 

9. Zorg dat de juiste credentials nogmaals worden ingevoerd. Het aangeleverde project van 

Ketenstandaard wordt namelijk ‘leeg’ aangeleverd. 

10. Zet het vinkje bij Authenticate pre-emptively aan en zorg dat Outgoing WSS op MS31 staat. 

 

 

11. U bent klaar om te testen, voer de functie uit die u wilt testen. 


