
Bestanden uitwisseling
basisbeschrijving
(onderwijs.yucan.nl)



De instantie is: onderwijs
http://onderwijs.yucan.nl/data/scripts/make-xml/request.php – Token opvragen
http://onderwijs.yucan.nl/data/scripts/make-xml/receive.php – Documenten 
verzenden/ontvangen

In het bijgesloten Zipfile treft u een voorbeeld PHP bestand aan.

2.1 Token opvragen
Voor het ontvangen van een token moet de onderstaande XML worden verzonden 
naar de webservice.

<?xml version="1.0"?>
<request>

<action>REQUEST_TOKEN</action>
  <consumerKey>[consumerkey]</consumerKey>

<privateKey>[privatekey]</privateKey>
</request>

De te verwachten respons is:
(De respons zal alleen success of een error tag bevatten, nooit beide.)

<?xml version="1.0"?>
<response>

<success>[token]</success>
<error>[foutmelding]</error>

</response>

2.2 Bestanden verzenden
Na het ontvangen van een Token kunnen de bestanden verzonden worden.

Er kan worden gekozen voor het verzenden van alle bestanden in 1 keer of op te 
splitsen in kleinere transacties. De maximale totale bestandsgrootte per request 
mag niet de 200MB overschrijden.

●   U heeft één batch met bestanden in één transactie die kan worden verzonden via  
    meerdere requests.
●   Voor het verzenden van één batch bestanden met meerdere requests is (maar) 1   
    Token nodig. 
●   Het Token blijft een uur geldig na het laatste request 

Voorbeeld: Als u 200 bestanden wilt versturen dan dient u deze in ‘porties’ van maximaal 200 MB te 
versturen. U stuurt er dus bijvoorbeeld steeds 20.

1. Algemene beschrijving werking
Organisatiebeheerder: 
De organisatiebeheerder kan via de ingang ‘management’ onderin de pagina 
‘Organisatiegegevens’ twee keys genereren die nodig zijn voor de uitwisseling:
●   Consumerkey
●   Privatekey

Deze keys worden eenmalig door de organisatiebeheerder verstrekt aan de 
ontwikkelaar van de ‘uitwisselings-applicatie’ van de organisatie.

De organisatiebeheerder kan via voornoemde functionaliteit nieuwe keys genereren        
waardoor de vorige automatisch vervallen. 
●   De webservice zal niet meer werken op de vervallen keys. Voorzichtigheid is dus           
   geboden!
●   Nieuwe keys zullen opnieuw aan de ontwikkelaar moeten worden aangeboden.

Ontwikkelaar:
De ontwikkelaar van de uitwisselingsapplicatie van de organisatie ontvangt de keys en 
ontwikkelt de uitwisselingsapplicatie (hierna ‘applicatie’).

De applicatie van de organisatie benadert een webservice van Yucan.

De applicatie van de organisatie zal zich eerst identificeren voor Yucan. 
●   Hiervoor wordt een eerste request gedaan naar Yucan.
●   In dit eerste request zijn de Consumerkey en de Privatekey opgenomen die door         
    Yucan zijn gegenereerd.

De output van het eerste request is een token dat gebruikt dient te worden bij het 
verzenden van bestanden naar Yucan.

●   Het verzenden van bestanden gebeurt via 1 of meer volgende requests
●   Het token blijft geldig tot 1 uur na het laatste request (tbv bestanden verzenden)
●   Na verlopen van het token zal er via de webservice een nieuw token moeten worden   
   opgevraagd (eerste request).

2. Webservice benaderen
Voor het gebruiken van de webservice zijn er 2 webadressen beschikbaar:



2.2.1 Bestands-XML
[token] = eerder ontvangen Token
[bestandsnaam] = bestandsnaam van het te verzenden bestand.
[sha1hash] = sha1hash van de inhoud van het bestand.
[data] = chucksplit base64_encoded inhoud van het bestand.

<?xml version="1.0"?>
<root>
         <token>[token]</token>
         <file
                  fileName=”[bestandsnaam]”
                  fileHash=”[sha1hash]”>

<data>
[data]
</data>

         </file>
         <file>...</file>
         <file>...</file>
</root>

2.2.2 Respons
De te verwachten respons na het verzenden van 1 of meerdere bestanden:

[bestandsnaam] = Naam van het te verwerken bestand.
[foutmelding] = hashMismatch = meegezonden hash              
                  komt niet overeen.

NoData = data veld is leeg
noFileName = geen bestandsnaam meegegeven.

<?xml version="1.0"?>
<root>
         <success>         
                  <file name=”[bestandsnaam]”/>
         </success>

        <error>
                  <file name=”[bestandsnaam]” type=”[foutmelding]”/>
         </error>
</root>
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