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Inleiding 

Dit document beschrijft de voornaamste wijzigingen die met de ‘maart 2017 release’ van de Seneca 

formulierenserver worden uitgerold.  

 

Wil je meer weten over de mogelijkheden van Seneca Formulierenserver? Neem dan vrijblijvend contact met 

ons op:  

 

Seneca B.V. 

Elektronicaweg 31 

2628 XG Delft 

 

Telefoon : 015 251 37 00 

Fax : 015 251 37 01 

 

Website : www.seneca.nl  

E-mail : sales@seneca.nl 

 

  www.twitter.com/SenecaBV  

   www.linkedin.com/company/seneca  

  

http://www.seneca.nl/
mailto:sales@seneca.nl
http://www.twitter.com/SenecaBV
http://www.linkedin.com/company/seneca
http://twitter.com/senecabv
http://www.linkedin.com/company/seneca
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1 Uitrol succesvol verlopen 

1.1 Uitrol géén impact op formulieren en producten 

De uitrol van de nieuwe versie van de Seneca Formulierenserver is succesvol verlopen. Alle gebruikers van dit 

SaaS-platform profiteren direct van de verbeterde functionaliteit. 

 

De nieuwe release is zodanig uitgerold dat dit géén invloed heeft op de werking van bestaande formulieren en 

producten. Treden er onverwacht toch problemen op betreffende de werking van een formulier? Dan kun je 

deze mogelijk verhelpen door het formulier opnieuw te genereren. 

1.2 Optioneel: opnieuw genereren van formulieren 

Je genereert een formulier opnieuw door in de formulierenserver te kiezen voor Formulieren. 

Vervolgens klik je op de button  

 

 

Je wordt nu doorgestuurd naar het scherm Genereer formulieren. 

  

Vervolgens kun je het opnieuw te genereren formulier selecteren door deze van het linkerkader naar het 

rechterkader te slepen. Je kunt meerdere formulieren naar het rechterkader slepen.  

 

De formulieren die in het rechterkader zijn opgenomen genereer je opnieuw door op de button 

 te drukken.  
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In het onderstaande voorbeeld worden de formulieren demo01 en demo02 opnieuw gegenereerd. 

 

 

Van de actie Genereer opnieuw verschijnt een verslag op het scherm. 

 

 

 

Vertoont een formulier na opnieuw genereren nog problemen? Neem dan contact met ons op. 
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2  Bug fixes 

Er zijn bij deze release bugs gerepareerd. De voornaamste zijn: 

Bug Fix 

Bij het uploaden van bestanden met bijvoorbeeld een niet 

toegestane extensie, wordt de upload terecht geweigerd.  

Maar het formulier laat wel toe dat je de bestandsnaam kunt laten 

staan. Uiteindelijk levert dit, na verzenden, een ingediend formulier 

op zonder bijlagen, maar wel met een bijlagenaam 

‘Smartsite.XForms.AspNet.XFormsAspNetIntegrator+XFormsFile‘. 

Oorzaak is dat de bijlagenaam (bestandsnaam) wel in het 

ingediende formulier staat ingevuld, maar dat er geen upload heeft 

plaatsgevonden van het bestand met die naam. Het bestand kan dan 

niet worden gevonden en dit resulteert in de ‘vreemde’ bijlagenaam.  

Indien een upload niet succesvol wordt 

uitgevoerd wordt de bijlagenaam 

(bestandsnaam) door het systeem 

automatisch ‘leeg’ gemaakt. 

Daardoor wordt, nadat het formulier is 

verzonden, ook niet naar een bestand 

gezocht. 

 

Op diverse pagina’s werd gesproken over een paswoord lengte van 

6 tekens. Dit is niet juist, paswoord moet in ieder geval altijd 8 tekens 

zijn, 

 

Er dient een sterk wachtwoord te worden 

ingevoerd.  

Dat betekent dat het wachtwoord: 

- minstens 1 ' kleine' letter moet bevatten 

(lowercase teken) 

- minstens 1 hoofdletter moet bevatten 

(uppercase teken) 

- minstens 1 cijfer moet bevatten 

- minstens 8 tekens lang moet zijn 

 

Bij productinstellingen, Betalingen (Ogone tab) kan het te betalen 

bedrag worden ingesteld. Dit vak wordt 'rood' getoond. In sommige 

situaties wordt echter ook de tekst in het veld rood getoond, 

waardoor het geheel onleesbaar werd. 

 

Aangepast 

In sommige gevallen kon de Smartforms replace functie leiden tot 

fouten. 

Aangepast 
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3 Functionele wijzigingen 

3.1 Wijzigingen orderstatus 

De orderstatus toont, o.a. in het scherm ‘Ingediende formulieren’, de status van het formulier binnen het gehele 

product-proces, van verzenden van het formulier tot en met de afhandeling van koppelingen, en het eventueel 

archiveren/reactiveren van het ingediende formulier. 

 

 

 

Tot deze release kon deze status zijn: 

Niet gestart; initiële status Het formulier is verzonden maar de procesflow na het 

verzenden is (nog) niet gestart. 

OF (bij gebruik van Signhost): Het formulier is 

verzonden, maar is nog in behandeling binnen 

Signhost  

Betaling geïnitieerd en wachtend op betalingsresultaat Het formulier is verzonden; voor het formulier is een 

betaling ingesteld waarvan het resultaat nog niet is 

ontvangen.  

Uitvoeren van de connectors Resultaten van voorgaande stappen (ondertekenen 

en/of betaling) zijn ontvangen en koppelingen worden 

momenteel uitgevoerd. 

Order compleet; geen werk meer uit te voeren in SFS Klaar, alle voorgaande stappen zijn succesvol 

uitgevoerd. 

Gearchiveerd Voor het ingediende formulier is aangegeven dat dit 

moet worden gearchiveerd. Het formulier is dan nog 

wel aanwezig in de formulierenserver database, maar 

wordt niet meer getoond in het ingediende formulieren 

scherm (tenzij expliciet wordt gefilterd op status 

Gearchiveerd) 
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Vanaf deze release is dit gewijzigd naar (in blauw nieuwe, toegevoegde statussen): 

Niet gestart; initiële status Het formulier is verzonden maar de procesflow na het 

verzenden is (nog) niet gestart. 

Ondertekening geïnitieerd en wachtend op 

ondertekenen 

Het formulier is verzonden, call naar Signhost is 

uitgevoerd en het ondertekenen is daar nu in 

verwerking. 

Ondertekenen gefaald Het ondertekenen is niet succesvol. 

- Een ondertekenaar heeft geweigerd te 

ondertekenen 

- Termijn waarbinnen kan worden ondertekend 

is verlopen 

- Technische oorzaak 

Betaling geinitieerd en wachtend op betalingsresultaat Het formulier is verzonden, en indien van toepassing 

SUCCESVOL ondertekend EN voor het formulier is 

een betaling ingesteld waarvan het resultaat nog niet is 

ontvangen.  

LET OP! Ondertekenen in combinatie met een betaling 

leidt alleen tot het initiëren van een betaling indien het 

ondertekenen SUCCESVOL wordt uitgevoerd!  

Uitvoeren van de connectors Resultaten van voorgaande stappen (indien van 

toepassing, ondertekenen en/of betaling) zijn 

ontvangen en koppelingen (bijvoorbeeld e-mail) worden 

momenteel uitgevoerd. 

Connector(s) gefaald 1 of meerdere koppelingen (bijvoorbeeld e-mail) zijn 

niet succesvol uitgevoerd 

Order compleet; geen werk meer uit te voeren in SFS Klaar, alle voorgaande stappen zijn succesvol 

uitgevoerd. 

Gearchiveerd Voor het ingediende formulier is aangegeven dat dit 

moet worden gearchiveerd. Het formulier is dan nog 

wel aanwezig in de formulierenserver database, maar 

wordt niet meer getoond in het ingediende formulieren 

scherm (tenzij expliciet wordt gefilterd op status 

Gearchiveerd) 
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De nieuwe statussen hebben ook invloed op de transitie van statussen. 

 

De statusovergangen worden grotendeels automatisch doorgevoerd maar kunnen, bijvoorbeeld wanneer er 

problemen zijn bij een betaling of het afhandelen van een connector, ook handmatig worden doorgevoerd. De 

handmatige transities zijn geel weergegeven. 

 

De mogelijke statusovergangen zijn: 

Van status Naar status Opmerking 

- Niet gestart; initiële status Automatisch, na het succesvol 

verzenden van een 

formulier/product. 

Niet gestart; initiële status Ondertekening geïnitieerd en 

wachtend op ondertekenen 

Automatisch, na verzenden formulier 

maar ALLEEN indien ondertekenen 

is ingesteld voor formulier/product 

Niet gestart; initiële status Betaling geïnitieerd en wachtend op 

betalingsresultaat 

Automatisch, na verzenden 

formulier, maar ALLEEN indien 

betaling is ingesteld voor 

formulier/product en ondertekenen 

niet is ingesteld voor 

formulier/product 

Niet gestart; initiële status Uitvoeren van de connectors Automatisch, na verzenden 

formulier, maar ALLEEN indien 

zowel ondertekenen en betaling niet 

zijn ingesteld voor formulier/product 

Niet gestart; initiële status Uitvoeren van de connectors Handmatig, via Ingediende 

formulieren, details en knop ‘Order 

status bijwerken’. 

Deze transitie zal onder normale 

omstandigheden niet voorkomen.  

Deze situatie ontstaat alleen in geval 

van bijzondere omstandigheden 

waarbij een vervolgstap niet wordt 

uitgevoerd of kan worden 

uitgevoerd. Dat zou kunnen 

gebeuren bij het testen van de setup 

van een product.  

Ondertekening geïnitieerd en 

wachtend op ondertekenen 

Ondertekenen gefaald Automatisch, nadat het 

ondertekenen niet succesvol is 

geëindigd. 

Ondertekening geïnitieerd en 

wachtend op ondertekenen 

Betaling geïnitieerd en wachtend op 

betalingsresultaat 

Automatisch, na afhandeling van 

ondertekenen formulier maar 

ALLEEN indien ondertekenen is 

ingesteld voor formulier/product EN 

betaling is ingesteld voor 

formulier/product 
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Ondertekening geïnitieerd en 

wachtend op ondertekenen 

Uitvoeren van de connectors Automatisch, na afhandeling van 

ondertekenen formulier maar 

ALLEEN indien ondertekenen is 

ingesteld voor formulier/product EN 

betaling niet is ingesteld voor 

formulier/product 

Ondertekening geïnitieerd en 

wachtend op ondertekenen 

Uitvoeren van de connectors Handmatig, via Ingediende 

formulieren, details en knop ‘Order 

status bijwerken’. 

Ondertekenen gefaald Uitvoeren van de connectors Automatisch, indien om wat voor 

reden dan ook het ondertekenen niet 

succesvol is verlopen. 

Betaling geïnitieerd en wachtend op 

betalingsresultaat 

Uitvoeren van de connectors Automatisch, na afhandeling van 

betaling, maar ALLEEN indien 

betaling is ingesteld voor 

formulier/product 

Betaling geïnitieerd en wachtend op 

betalingsresultaat 

Uitvoeren van de connectors Handmatig, via Ingediende 

formulieren, details en knop ‘Order 

status bijwerken’. 

Uitvoeren van de connectors Order compleet; geen werk meer uit 

te voeren in SFS 

Automatisch, na succesvol uitvoeren 

van alle koppelingen 

Uitvoeren van de connectors Connector(s) gefaald Automatisch, indien uitvoeren van 1 

of meerdere koppelingen niet 

succesvol is 

Connectors gefaald Uitvoeren van de connectors Handmatig, via Ingediende 

formulieren, details en knop 

‘Opnieuw uitvoeren’. 

Connectors gefaald Order compleet; geen werk meer uit 

te voeren in SFS 

Automatisch, via Ingediende 

formulieren, details en knop 

‘Opnieuw uitvoeren’. Bij deze 

statusovergang is de oorzaak voor 

het falen van 1 of meerdere 

koppelingen opgelost en worden nu 

alle koppelingen succesvol 

uitgevoerd. 

Connectors gefaald Order compleet; geen werk meer uit 

te voeren in SFS 

Handmatig, via Ingediende 

formulieren, details en knop ‘Order 

status bijwerken’. 

Order compleet; geen werk meer uit 

te voeren in SFS 

Gearchiveerd Handmatig, via Ingediende 

formulieren, details en knop ‘Order 

status bijwerken’. 

Gearchiveerd Order compleet; geen werk meer uit 

te voeren in SFS 

Handmatig, via Ingediende 

formulieren, details en knop ‘Order 

status bijwerken’.Filter eerst op 
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Orderstatus is Gearchiveerd om 

gearchiveerde formulieren te tonen. 

 

Op de volgende pagina’s wordt de procesflow en de daarbinnen geldige status overgangen nogmaals 

schematisch weergegeven 



Versie: 1.0 

Datum: 01 mei 2017 

 

Releasenotes Formulierenserver.nl | mei 2017  11  

 

 

   



Versie: 1.0 

Datum: 01 mei 2017 

 

Releasenotes Formulierenserver.nl | mei 2017  12  

 

 

  



Versie: 1.0 

Datum: 01 mei 2017 

 

Releasenotes Formulierenserver.nl | mei 2017  13  

 

 

3.2 Wijzigingen instellingen en werkwijze van ondertekenen 

Voor het elektronisch kunnen ondertekenen of waarmerken van documenten biedt Seneca al geruime tijd de 

mogelijkheid tot integratie met Signhost (ondertekenen.nl). Om aan te sluiten bij de nieuwste mogelijkheden die 

Signhost biedt is vanaf deze release een aantal instellingen toegevoegd aan het Signhost instellingen-menu. 

Bovendien is de werkwijze voor het afhandelen van het ondertekenen aangepast.  

 

N.B. Signhost-integratie is enkel beschikbaar na aanschaf bij Seneca. Indien niet opgezet, dan zie je als klant 

ook geen instellingenmenu. 

 

Het scherm voor het instellen van Signhost toont nu als: 
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Vanaf deze release geldt: 

Veld Omschrijving 

Ondertekenmethode De uit te voeren ondertekenmethode.  

 

Op dit moment kan alleen worden gekozen voor Geen of Signhost. 

Document ter ondertekening Ken een document toe aan een Signhost-proces (deze PDF wordt dan op de 

Signhost pagina’s getoond als ‘te ondertekenen document’). 

 

Standaard staat hier ‘Gebruik de overzichtspdf’, in dat geval wordt de huidige 

standaard PDF, betreffende de aanvraaggegevens, gebruikt.  

 

Via de formulierenserver functionaliteit Geavanceerd/Documenten en 

Geavanceerd/Vormgeving kun je zelf, middels HTML en vormgeving (CSS), 

aangepaste documenten (PDF’s) realiseren. 

Gebruik vaste naam Voor het personaliseren van het bericht op de Signhost-site. 

 

Kies uit Ja of Nee.  

 

Ja: De (zie hieronder) doorgegeven naam kan in Signhost niet meer worden 

aangepast. Bovendien is het verplicht om in dit geval vanuit het formulier een 

naam door te geven. Let op dat alleen het koppelen aan een formulierveld niet 

voldoende is. In het formulier dient ook te worden afgedwongen dat de naam een 

waarde bevat. 

 

Nee: De (zie hieronder) doorgegeven naam kan in Signhost worden 

overschreven. Het is nu ook niet verplicht om in dit geval een naam door te 

geven. 

 

In het blok Ondertekenaar... kan een formulierveld worden opgegeven van 

waaruit de aanvrager-naam wordt bepaald, die op de Signhost webpagina wordt 

getoond. 

Handtekening vereist Geeft aan of een handtekening (‘krabbel’) vereist is. 

 

Kies uit Ja of Nee. 

 

Ja: In Signhost wordt een digitale handtekening (‘krabbel’) vereist. 

 

Nee: In Signhost wordt het niet nodig/mogelijk om een digitale handtekening 

(‘krabbel’) in te voeren. Wel is het nodig om een ander ‘echtheids’kenmerk in te 

voeren, bijvoorbeeld door in te loggen via DigiD of door 1 Eurocent over te 

maken vanaf een bankrekening. 

iDeal verificatie Geeft aan of als onderdeel van de verificatie een overschrijving van 1 Eurocent 

moet worden uitgevoerd. 

 

Kies uit Ja of Nee. 
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Ja: In het blok Ondertekenaar...dient ook te worden aangegeven vanaf welk 

formulierveld kan worden bepaald vanaf welke bankrekening (IBAN veld) een 

bedrag dient te worden overgeboekt. Dit bankrekeningnummer wordt 

opgenomen in het bericht naar Signhost en is verplicht. 

 

LET OP! Het IBAN-control mag niet zijn opgemaakt met spaties o.i.d. Gebruik 

eventueel een berekeningveld voor het verwijderen van opmaak en koppel dan 

dit berekeningveld in plaats van het IBAN-control zelf. 

 

Nee: In Signhost wordt het niet nodig/mogelijk om een verificatie door een  

overschrijving van 1 Eurocent te doen. 

SMS verificatie Geeft aan of als onderdeel van de verificatie een, via SMS toegestuurde code, 

moet worden geretourneerd. 

 

Kies uit Ja of Nee. 

 

Ja: In het blok Ondertekenaar...dient ook te worden aangegeven vanaf welk 

formulierveld kan worden bepaald naar welk mobiel telefoonnummer (Mobiel 

telefoonnummer veld) een SMS dient te worden verstuurd. Dit telefoonnummer 

wordt opgenomen in het bericht naar Signhost en is verplicht. 

 

LET OP! Het telefoonnummer-control mag niet zijn opgemaakt met spaties o.i.d. 

en moet worden doorgegeven in het formaat +316... . Gebruik eventueel een 

berekeningveld voor het verwijderen van opmaak en koppel dan dit berekening 

veld in plaats van het telefoonnummer-control zelf. 

 

Nee: In Signhost wordt het niet nodig/mogelijk een verificatie via een SMS-code 

te doen 

DigiD Verificatie Geeft aan of als onderdeel van de verificatie moet worden ingelogd bij DigiD. 

 

Indien voor deze optie wordt gekozen dan wordt je binnen Signhost doorgestuurd 

naar de inlogpagina van DigiD en dien je daar een succesvolle login uit te 

voeren. 

 

Kies uit Ja of Nee. 

 

Ja: In het blok Ondertekenaar...dient ook te worden aangegeven vanaf welk 

formulierveld kan worden bepaald tegen welk BSN (BSN-veld) de validatie in 

Signhost moet worden uitgevoerd. Dit BSN veld wordt opgenomen in het bericht 

naar Signhost en is verplicht.  

 

Indien dit veld een waarde heeft dan wordt binnen Signhost tevens gecontroleerd 

of het BSN wat wordt geretourneerd na de DigiD inlog in Signhost, overeenkomt 

met het doorgestuurde BSN. De waardes moeten dan overeenkomen. 
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Maar dit veld mag ook een leeg veld zijn, dan wordt in Signhost de validatie op 

overeenkomst niet uitgevoerd. 

 

LET OP! Indien een BSN-veld wordt doorgegeven dient dit wel 9 posities lang te 

zijn. Voorzie eventuele BSN met minder posities van voorloopnullen met behulp 

van een berekening veld en koppel dan dit berekening veld in plaats van het 

BSN-control zelf. 

 

Nee: In Signhost wordt het niet nodig/mogelijk een verificatie via een DigiD-inlog 

te doen. 

iDIN Verificatie Geeft aan of als onderdeel van de verificatie een authenticatie moet worden 

uitgevoerd middels iDIN. 

 

Er kan geen banknummer worden meegegeven o.i.d. Binnen de iDIN-interface 

moet door de ondertekenaar handmatig worden gekozen voor de bank en het 

account. 

 

Kies uit Ja of Nee. 

 

Ja: Indien voor deze optie wordt gekozen, wordt je binnen Signhost doorgestuurd 

naar de iDIN-pagina en dien je daar zelf een bank, bankrekening etc. te 

selecteren.  

 

 

Kies vervolgens de bank. 
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Log in bij de betreffende bank (in dit voorbeeld is voor ING Bank gekozen). 

 

LET OP! De werkwijze voor inloggen en verificatie, alsmede de vormgeving is 

per bank anders. Onderstaande schermen zijn derhalve alleen bedoeld als 

voorbeeld. 

 

 

 

Je ontvangt (in geval van ING Bank en zoals ingesteld voor dit ING account) een 

SMS met TAN code. 

 

In onderstaand bericht zijn voorletters, naam etc. geanonimiseerd. 
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Na invullen TAN code: 

 

 

Kennisnet verificatie Geeft aan of als onderdeel van de verificatie moet worden ingelogd bij Kennisnet. 

 

Kies uit Ja of Nee. 
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Er kan geen account worden meegegeven o.i.d. 

 

Indien voor deze optie wordt gekozen dan wordt je binnen Signhost doorgestuurd 

naar de inlogpagina van Kennisnet en dien je daar een succesvolle login uit te 

voeren. 

Surfnet verificatie Geeft aan of als onderdeel van de verificatie moet worden ingelogd bij Surfnet. 

 

Kies uit Ja of Nee. 

 

Er kan geen account worden meegegeven o.i.d. 

 

Indien voor deze optie wordt gekozen dan wordt je binnen Signhost doorgestuurd 

naar de inlogpagina van Surfnet en dien je daar een succesvolle login uit te 

voeren. 

eHerkenning verificatie Geeft aan of als onderdeel van de verificatie moet worden ingelogd met een 

eHerkenningsmiddel. 

 

Kies uit Ja of Nee. 

 

Er kan geen account of KvK-nummer worden meegegeven o.i.d. 

 

Indien voor deze optie wordt gekozen dan wordt je binnen Signhost doorgestuurd 

naar de inlogpagina van eHerkenning en dien je daar een succesvolle login uit te 

voeren. 

 

Indien deze optie wordt ingesteld dient binnen de ondertekenservice te worden 

ondertekend (gewaarmerkt) met een inlog via eHerkenningsmiddel. 

 

Verstuur bevestiging van 

ondertekening 

Na succesvolle ondertekening ontvangt de aanvrager een bevestigingsmail. 

 

Kies uit Ja of Nee. 

 

Ja: In het blok Ondertekenaar...dient ook te worden aangegeven vanaf welk 

formulierveld kan worden bepaald naar welk e-mailadres de bevestiging dient te 

worden verstuurd. Dit is een verplicht veld. Let er op dat in het formulier ook 

wordt afgedwongen dat dit veld gevuld is. 

 

Nee: De ondertekenaar ontvangt geen bevestigingsmail. 
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Ondertekend document 

opslaan bij ingediend 

formulier 

Signhost retourneert een document met daarop de gegevens van de betreffende 

verificatiemethodes (bijvoorbeeld in geval van Handtekening vereist, de 

handtekeningen).  

 

Geef aan of dit document moet worden gedownload, kies uit Ja of Nee. 

Afschrift van ondertekening 

opslaan bij ingediend 

formulier  

Signhost retourneert een zogenaamde transactiebon met daarop de 

transactiegegevens gegevens van de betreffende verificatiemethodes 

(bijvoorbeeld in geval van DigiD-verificatie de BSN nummer(s), tijdstip(pen) 

waarop is getekend etc.).  

 

Geef aan of dit document moet worden gedownload, kies uit Ja of Nee. 

Verstuur verzoek tot 

ondertekenen 

Signhost kan in twee modi worden aangestuurd. 

 

Kies uit Ja of Nee. 

 

Nee: De directe flow; hierbij is slechts één ondertekenaar mogelijk. De 

ondertekening moet worden gezien als een laatste stap in het formulier. De 

aanvrager wordt dan geleid naar een ondertekenscherm en komt na 

ondertekening weer terug in de formulierenserver. 

 

Ja: De Invite flow; hierbij wordt de ondertekening uitgevoerd door Signhost. In 

het bericht dat naar Signhost wordt verstuurd staat daartoe alle noodzakelijke 

info. Het verzoek tot ondertekenen wordt dan door Signhost verder aangestuurd. 

Na ontvangst van het ondertekenverzoek door de Signhost applicatie ontvangen 

1 voor 1 de ondertekenaars een e-mail die hen attendeert op het 

ondertekenverzoek (in de e-mail staat ook een link om het ondertekenverzoek te 

activeren). 

 

Na ondertekening van de laatste ondertekenaar wordt een bericht gestuurd naar 

de formulierenserver met daarin de status van het ondertekenproces. Pas na 

deze stap handelt de formulierenserver de vervolgstappen af (bijvoorbeeld een 

eventuele betaling, e-mail naar aanvrager etc.)  

 

Indien Ja, dan dient ook in het blok Ondertekenaar... te worden aangegeven 

vanaf welk formulierveld kan worden bepaald naar welk e-mail adres het verzoek 

dient te worden verstuurd. Dit is dan een verplicht veld. Let er op dat in het 

formulier dan ook wordt afgedwongen dat dit veld gevuld is. 

 

 

Niet elke verificatie kan zondermeer worden gebruikt. Voor: 

 DigiD Verificatie  

 Kennisnet verificatie  

 Surfnet verificatie  

 eHerkenning verificatie  

 iDIN 
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moet eerst een en ander geconfigureerd worden, abonnementen/registraties worden doorgevoerd en moeten 

daarnaast bijvoorbeeld certificaten worden toegepast, (verplichte) testtrajecten worden doorlopen (DigiD: TPM 

assessment) etc.  

 

Wil je een van deze verificaties gaan gebruiken, neem dan contact op met Seneca. Per Ondertekenaar dienen 

ook instellingen te worden gedaan. Je moet minimaal één ondertekenaar definiëren en je kunt maximaal 4 

ondertekenaars voor een document definiëren. 

 

 

 

Dit onderdeel toont nu als: 
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Per ondertekenaar dient te worden aangegeven: 

Veld Omschrijving 

Ingeschakeld Kies uit Ja of Nee om een ondertekenaar wel/niet in te schakelen. 

 

Er moet altijd minimaal één ondertekenaar worden gedefinieerd. 

Ondertekenaar 1 is derhalve niet ‘uit’ te schakelen. 

Taalkeuze veld Laat dit veld leeg om de Signhost-pagina in het Nederlands te tonen, of koppel hier een 

formulierveld met daarin de gewenste taalcode. 

 

De taalcode moet zijn geformatteerd als een MSDN culture (language-REGION). 

Bijvoorbeeld nl-NL, it-IT 

 

LET OP! 

Momenteel ondersteunt Signhost alleen de volgende cultures: 

 nl-NL 

 de-DE 

 en-US 

 fr-FR 

 it-IT 

 

Per ondertekenaar kan voor een andere taal worden gekozen. 

 

De taalcode wordt gebruikt om de teksten in de Signhost pages aan te sturen. 

Wordt bijvoorbeeld ‘de-DE’ gebruikt dan: 

 

Emailadres veld Nodig indien voor de optie ‘Verstuur bevestiging van ondertekening’ of ‘Verstuur verzoek 

tot ondertekenen’ voor Ja is gekozen.  

 

Kies hier dan een formulierveld dat als bron dient voor dit gegeven. Op moment van 

uitvoering dient dit veld een geldig e-mailadres te bevatten. Let er op dat in het formulier 

dan ook wordt afgedwongen dat dit veld gevuld is. 
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Indien voor de optie ‘Verstuur verzoek tot ondertekenen ‘ voor Ja is gekozen verschijnt 

PER ONDERTEKENAAR een e-mail in de vorm: 

 

 

In geval van meerdere ondertekenaars wordt ook aangegeven wie nog meer moeten 

gaan ondertekenen. 

 

 

LET OP! Door de werkwijze van Signhost moet elke ondertekenaar een EIGEN, UNIEK e-

mailadres hebben. In het geval dat ondertekenaars geen ‘eigen’ e-mailadres hebben dan 

wordt maar één e-mail verstuurd per e-mailadres. 

 

 

 

Indien voor de optie ‘Verstuur bevestiging van ondertekening’ voor Ja is gekozen 

verschijnen PER ONDERTEKENAAR, en nadat een ondertekenaar heeft getekend, twee 

e-mails.  

Een e-mail met daarin een link naar de zogenaamde transactie bon.  

En een e-mail met daarin een link naar het ondertekende document. 

 

De e-mail betreffende de transactie bon toont als: 

 

In de transactiebon worden alle acties opgenomen die door de ondertekenaar zijn 

ondernomen om te ondertekenen, de handtekening(en) inclusief tijdstip waarop etc. De 

transactiebon dient als ondersteuning bij het bevestigen van de ‘echtheid’ van een 

ondertekening. 
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Een transactiebon is een PDF-document dat beveiligd is tegen bewerken en ook de 

‘echtheid’ kenmerken bevat indien bijvoorbeeld via DigiD-login een ondertekening is 

gewaarmerkt.  

 

Een voorbeeld van een transactie bon is (diverse info is geanonimiseerd): 

  

 

 

 

De e-mail betreffende het ondertekende document toont als: 
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Zo’n ondertekend document bevat altijd de handtekening van de ondertekenaar(s). Die 

staan rechts bovenin het document vermeld.  

 

Een ondertekend document is een PDF-document dat beveiligd is tegen bewerken en ook 

de ‘echtheid’ kenmerken bevat indien bijvoorbeeld via DigiD login een ondertekening is 

gewaarmerkt.  

 

Hoe een document is opgemaakt (tekst, vormgeving etc.), kan worden bepaald, door in 

de Signhost instellingen, optie ‘Document ter ondertekening’ aan te geven, welk 

document moet worden gebruikt als ‘te ondertekenen document’.  

 

Een voorbeeld hiervan: 

 

 

 

LET OP! 

Behalve dat de transactiebon en het ondertekend document vanuit Signhost direct naar 

de ondertekenaar kunnen worden gestuurd, kan ook worden aangegeven, dat deze 

documenten moeten worden gedownload naar de formulierenserver en daar (als bijlage) 

worden toegevoegd bij het ingediende formulier. 

 

Zie daartoe ook de opties ‘Afschrift van ondertekening opslaan bij ingediend formulier’ en 

‘Ondertekend document opslaan bij ingediend formulier’ 
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BSN veld Nodig indien voor de optie ‘DigiD verificatie’ voor Ja is gekozen. 

 

Kies hier een formulierveld dat als bron dient voor dit gegeven. Anders dan IBAN-veld, 

Mobiel telefoonnummer-veld en E-mail-veld mag dit veld leeg zijn op moment van 

uitvoering.  

 

LET OP! Indien een BSN veld wordt doorgegeven dient dit wel 9 posities lang te zijn. 

Voorzie eventuele BSN met minder posities van voorloopnullen met behulp van een 

berekeningveld en koppel dan dit berekening veld in plaats van het BSN-control zelf. 

 

 

Voorbeeld van het gebruik van Smartforms voor het aanvullen van voorloopnullen in zo’n 

berekeningsveld: (N.B. zoek je info of hulp over Smartforms functies? Gebruik dan de 

hulpfunctie binnen de formulierenserver en kies voor Smartforms/Functielijst). 

 

if not iswhitespace([aanvrager/burgerservicenummer])  

then padleft([aanvrager/burgerservicenummer],9, "0")  

else ""  

end] 

 

Indien ingesteld dan dient binnen Signhost te worden ingelogd via DigiD. 

 

 

En vervolgens: 
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IBAN veld Nodig indien voor de optie ‘iDeal verificatie’ voor Ja is gekozen. 

 

Kies hier een formulierveld dat als bron dient voor dit gegeven. Op moment van uitvoering 

dient dit veld een geldig IBAN-nummer te bevatten. 

 

LET OP! Het IBAN control mag niet zijn opgemaakt met spaties o.i.d. Het IBAN control dat 

binnen de formulierenserver wordt aangeboden voert die opmaak van het IBAN met 

spaties etc. juist wel uit !.  

Gebruik eventueel een berekening veld voor het verwijderen van opmaak en koppel dan 

dit berekening veld in plaats van het IBAN control zelf. 

 

Voorbeeld van het gebruik van Smartforms voor het verwijderen van spaties in zo’n 

berekeningsveld: (N.B. zoek je info of hulp over Smartforms functies? Gebruik dan de 

hulpfunctie binnen de formulierenserver en kies voor Smartforms/Functielijst). 

(ibangegevens/iban verwijst naar de naam van het control waarin het IBAN wordt 

ingevoerd wijzig deze naam naar de van toepassing zijnde naam in het formulier) 

 

[if not iswhitespace([ibangegevens/iban])  

then replace([ibangegevens/iban]," ", "")  

else ""  

end] 
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Indien ingesteld dan dient binnen Signhost een betaling (1 Eurocent) te worden 

uitgevoerd. 

 

 

 

En vervolgens (alleen laatste stap is getoond met geanonimiseerde gegevens)  

 

 

 

Mobiel 

telefoonnummer veld 

Nodig indien voor de optie ‘SMS verificatie’ voor Ja is gekozen. 

 

Kies hier dan een formulierveld dat als bron dient voor dit gegeven. Op moment van 

uitvoering dient dit veld een geldig telefoonnummer te bevatten. 
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LET OP! Het telefoonnummer-control mag niet zijn opgemaakt met spaties, streepjes o.i.d. 

en moet worden doorgegeven in het formaat +316... . Gebruik eventueel een berekening 

veld voor het verwijderen van opmaak en koppel dan dit berekening veld in plaats van het 

telefoonnummer control zelf. 

 

Voor het formatteren van een telefoonnummer naar een +316... notatie kan binnen de 

formulierenserver de volgende constructie worden gebruikt. 

 

Allereerst:  

Formatteer de input in het telefoonnummer-control naar een ‘nette’ opmaak ( +31 6 12 34 

56 78 o.i.d.). Daartoe is binnen de formulierenserver een extended Xforms functie 

(formattelnr) beschikbaar.  

 

Voorbeeld van het gebruik van die functie is: 

Maak gebruik van het Custom XForms-control. 

In de tab Model Data opnemen (telefoonnummer verwijst naar de naam van het control 

waarin het telefoonnummer wordt ingevoerd; wijzig deze naam naar de van toepassing 

zijnde naam in het formulier): 

 

<xf:bind nodeset="telefoonnummer" readonly="false()" calculate="exf:formattelnr(. 

,'NLSPATIEPLUS')" xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms" /> 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens  

Maak gebruik van een berekeningsveld en de Smartforms-functie replace om de spaties 

weer weg te halen. (N.B. zoek je info of hulp over Smartforms-functies? Gebruik dan de 

hulpfunctie binnen de formulierenserver en kies voor Smartforms/Functielijst). 

 



Versie: 1.0 

Datum: 01 mei 2017 

 

Releasenotes Formulierenserver.nl | mei 2017  30  

 

 

[if not iswhitespace([telefoonnummer])  

then replace([telefoonnummer]," ", "")  

else ""  

end] 

 

Indien ingesteld dient binnen Signhost een via SMS toegestuurde code te worden 

ingevoerd. 

 

 

En vervolgens (telefoonnummer is geanonimiseerd) 

 

Naam 

ondergetekende 

Verplicht indien voor de optie ‘Gebruik vaste naam’ voor Ja is gekozen, optioneel indien 

daar voor Nee is gekozen. In het laatste geval en indien er wel velden zijn gekoppeld, dan 

wordt de naam van de ondertekenaar binnen Signhost wel getoond, maar is 

overschrijfbaar.  

 

Kies hier een of meerdere formuliervelden die als bron dienen voor dit gegeven.  

Er kunnen maximaal 5 formuliervelden worden aangegeven.  
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Bijvoorbeeld het formulierveld voor voornaam, tussenvoegsels en achternaam.  

In dat geval wordt als waarde voor ‘Naam ondergetekende’ de waarde uit deze 

formuliervelden gebruikt door de inhoud van de individuele velden achter elkaar te 

plaatsen, telkens gescheiden door een spatie. De velden worden getoond in volgorde van 

opgave (van boven naar beneden). 

 

Natuurlijk kan met een berekeningsveld en Smartforms ook een formulierveld worden 

opgemaakt waarin de gehele aanhef wordt opgemaakt. Koppel dan dit berekeningsveld 

aan 1 van de ‘Naam ondergetekende’ velden. (N.B. zoek je info of hulp over Smartforms 

functies? Gebruik dan de hulpfunctie binnen de formulierenserver en kies voor 

Smartforms/Functielijst). 

 

Voorbeeld van het gebruik van Smartforms voor het opmaken van een aanhef (waarbij, 

afhankelijk van de keuze voor geslacht, de aanhef wordt opgemaakt als bijvoorbeeld Heer 

Kees de Testpersoon....) 

 

(aanvrager/geslacht, aanvrager/tussenvoegsels en aanvrager/achternaam verwijzen naar 

de naam van de controls waar resp. Voornaam, tussenvoegsels en achternaam worden 

ingevoerd; wijzig deze namen naar de van toepassing zijnde namen in het formulier) 

 

[concat( 

case  

  when [aanvrager/geslacht]="m" then "Heer "  

  when [aanvrager/geslacht]="v" then "Mevrouw "  

  else "Heer/Mevrouw "  

end ,  

case when not iswhitespace([aanvrager/tussenvoegsels])  

  then [aanvrager/tussenvoegsels] + " "  

  else ""  

end,  

[aanvrager/achternaam] 

)] 

 

De aanhef wordt getoond in het Signhost scherm voor ondertekenen en is afhankelijk van 

de instelling ‘Gebruik vaste naam’ wel/niet te overschrijven. 



Versie: 1.0 

Datum: 01 mei 2017 

 

Releasenotes Formulierenserver.nl | mei 2017  32  
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3.3 Grafische afbeeldingen in e-mails 

Tot deze release kon maar beperkt met grafische afbeeldingen worden gewerkt binnen de e-mail  

 

Vanaf deze release kunnen grafische elementen worden toegevoegd aan e-mail.  

 

Bijvoorbeeld, in de footer van de e-mail. 

 

M. Medewerker 

WebmasterGoede Doelen 

 

Goede Doelen 

Adres 1 | 9999AA | Plaatsnaam 

Telefoon +31101234567 

E-mail      email@goededoelen.nl  

Website   www.goededoelen.nl 

 

  

 

Let op!  

Grafische elementen ( het ‘Goede Doelen’ logo, de icons voor de social media links etc. dienen eerst als 

afbeelding te worden geüpload in de ‘images’ directory van de vormgeving.  

 

Daarna kan bij het definieren van de e-mails (product, kies een product, bewerken, koppelingen , kies een e-

mail koppeling (bijvoorbeeld Mail form submiter) en dan Bewerken) in de opmaak van het Berichtveld een link 

worden aangemaakt. 

 

Bijvoorbeeld de Twitter link. 

 

<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http://www.twitter.com/klant" 

target="''"> <span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: blue; mso-fareast-

language: NL; text-decoration: none;"> <img id="_x0000_i1029" 

src="https://klant.formulierenserver.nl/designs/klantvormgeving/images/social-twitter.png" alt="Twitter" 

width="32" height="32" border="0" /> </span> </a></p> 

 

In het geel zijn klantafhankelijkheden aangegeven. 

 

In de href staat, na www.twitter.com, de specifieke verwijzing naar de pagina van de klant op Twitter. 

Bij src wordt de verwijzing naar de afbeelding van het Twitter icoon gerealiseerd. Daarbij wordt de 

formuliernserver benaderd via klant URL (dezelfde base URL waarvan ook producten kunnen worden 

opgestart). Vervolgens dient bij de klantvormgeving de naam van de vormgeving te worden opgegeven waar, in 

dit geval, het te tonen Twitter icon is geupload.  

 

mailto:email@goededoelen.nl
http://www.goededoelen.nl/
http://www.twitter.com/
http://www.twitter.com/kwf_nl
http://www.linkedin.com/company/kwf-kankerbestrijding
http://www.facebook.com/kwfkankerbestrijding
http://www.youtube.com/kwfkankerbestrijding/
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Let op dat indien er in de naam van de vormgeving spaties zijn opgenomen, dat hier dan de spatie moet 

worden verbangen door een %20. Bijvoorbeeld: de naam van de vormgeving is ‘klant vormgeving nieuw’. Neem 

dan op als verwijzing in de HTML: ‘klant%20vorngeving%20nieuw’. 

3.4 Info of hulp over Smartforms-functies 

Zoek je info of hulp over Smartforms functies?  Gebruik dan de hulpfunctie binnen de formulierenserver en kies 

voor Smartforms/Functielijst). 

 

 

Kies vervolgens voor het type functie (bijvoorbeeld ‘Datum-tijd functies’,’Tekstfuncties’) of kies voor ‘Alle 

functies’. Afhankelijk van de keuze wordt een lijst met beschikbare functies getoond. 
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Klik vervolgens op één van de getoonde functies om de definitie en het gebruik (overloads) van die functie te 

tonen. Bijvoorbeeld voor de functie ‘endswith’. 

 

En klik vervolgens op één van de overloads om de definitie daarvan, inclusief voorbeelden, te bekijken. 
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Weet je de naam van een functie al, maar weet je niet (zeker) welke functie argumenten moeten of kunnen 

worden gebruikt? Gebruik dan de hulpfunctie binnen de formulierenserver en klik op het Zoeksymbool 

rechtsbovenin het scherm. 

 

 

 

Geef vervolgens de naam van de functie in. 

 

En geef ‘Enter’. 

 

Kies vervolgens één van de getoonde onderwerpen. 
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4 Technische wijzigingen 

4.1 Performance verbeteringen bij laden en uitvoeren van een formulier 

Na de 1e SAAS-versie van de formulierenserver, eind 2014, is veel functionaliteit toegevoegd en zijn gebruikers 

en organisaties ook veel meer een beroep gaan doen op complexe(re) onderdelen van de formulierenserver.  

 

Dat leidde tot situaties waarin formulieren niet optimaal meer werden geladen en uitgevoerd.  

 

De XFORMS-engine, het onderdeel van de formulierenserver dat op de achtergrond zorgt voor het laden en 

uitvoeren van de formulieren, is daartoe op een aantal essentiële onderdelen herzien. Dit leidt tot het sneller 

laden van formulieren, en eenmaal opgestart, tot een snellere afhandeling van ingevoerde gegevens. 

4.2 Formulierdefinities voortaan voorzien van een ID 

In de vorige release (maart 2017) zijn alle formulier definities verplaatst van disk naar database. Er was nog 

één ‘leftover’ van deze actie. Omdat voorheen de formulieren op disk werden vastgelegd werd een referentie 

naar een formulier altijd uitgevoerd via de formuliernaam (die kwam dan terug in de bestandsnaam van het 

bestand waarin de formulierdefinitie werd opgeslagen). In deze release is dat gewijzigd. Formulieren hebben nu 

een uniek numeriek ID toegekend gekregen dat wordt gebruikt als (technische) referentie.  

 

Qua werkwijze verandert dit niets. Maar op diverse schermen wordt nu wel het formulier ID getoond. 

Bijvoorbeeld op het scherm ‘Formulieren’. Daar is geheel links de kolom Id toegevoegd.  

 

 

 


