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Inleiding 

Dit document beschrijft de voornaamste wijzigingen die met release 38.3 Service Release 2 (6 april 

2021) van de Seneca Formulierenserver worden uitgerold. Geen ‘volledige’ release, maar een  uitrol 

waarin de werking van met name 1, specifieke functionaliteit is gewijzigd.  

 

 

 

Wil je meer weten over de mogelijkheden van Seneca Formulierenserver?  

Neem dan vrijblijvend contact met ons op:  

 

 

Seneca B.V. 

Patrijsweg 62 

2289 EX Rijswijk 

 

Telefoon : 070 33 64 600 

Website : www.seneca.nl  

E-mail  : sales@seneca.nl 

Helpdesk : 070 33 64 601 

   support@seneca.nl   

 

   

 

 

Social Media : www.twitter.com/SenecaBV  

   www.linkedin.com/company/seneca 

   www.facebook.nl/SenecaBV  

  

Inloggen serviceportaal 

https://seneca.topdesk.net/tas/public/login/form
http://www.seneca.nl/
mailto:sales@seneca.nl
mailto:support@seneca.nl
http://www.twitter.com/SenecaBV
http://www.linkedin.com/company/seneca
http://www.facebook.nl/SenecaBV
https://seneca.topdesk.net/tas/public/login/form
https://seneca.topdesk.net/tas/public/login/form
https://seneca.topdesk.net/tas/public/login/form
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1 Succesvolle uitrol 

1.1 Impact op formulieren en producten 

De nieuwe release van de Formulierenserver wordt zodanig uitgerold dat dit verder géén invloed heeft 

op de werking van bestaande formulieren en producten. Alle gebruikers van deze oplossing profiteren 

direct van de verbeterde functionaliteit. 

1.2 Optioneel: opnieuw genereren van formulieren 

Soms is het nodig om een formulier opnieuw te genereren, opdat alle wijzigingen die in deze release 

zijn opgenomen ook actief worden in een al bestaand formulier. Voor de wijzigingen in deze release is 

dat niet nodig.  

 

Opnieuw genereren van formulieren kan worden uitgevoerd vanuit het Beheer-menu. Zorg uiteraard 

dat het Beheer-menu bereikbaar is. De gebruiker dient te zijn gekoppeld aan een gebruikersrol als 

Customer (of in het algemeen aan minimaal 1 gebruikersrol waarvoor de Permissie ‘Beheer’ is 

ingeschakeld).  

 

 

Sinds release 36 kunnen formulieren alleen in de acceptatieomgeving opnieuw worden gegenereerd. 

Na het opnieuw genereren dienen de formulieren opnieuw te worden gepubliceerd van 

acceptatieomgeving naar productieomgeving. 

 

Als aan voorgaande twee voorwaarden is voldaan toont het Beheer-menu de optie ‘Formulieren 

genereren’. 
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Klik op de optie in het menu. Je wordt nu doorgestuurd naar het scherm Genereer formulier(en) 

opnieuw 

  

Vervolgens selecteer je het opnieuw te genereren formulier door deze van het linker kader naar het 

rechter kader te slepen. Je kunt meerdere formulieren naar het rechter kader slepen om meerdere 

formulieren tegelijkertijd opnieuw te genereren.  

 

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

 te klikken.  

 

In het onderstaande voorbeeld worden de formulieren Afspraak maken rijbewijs en Declaratieformulier 

opnieuw gegenereerd. 
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Van de actie Formulieren genereren verschijnt een verslag op het scherm. 

 

 

 

Vertoont een formulier na het opnieuw genereren nog problemen?  

Neem dan contact op met Seneca. 

 

Na het opnieuw genereren dienen de formulieren opnieuw te worden gepubliceerd van de 

acceptatieomgeving naar productieomgeving. 

1.3 Uitgerolde versie 

De Formulierenserver is beschikbaar als een SAAS-oplossing en als een On premise-oplossing 

In principe draaien echter alle klanten van de Formulierenserver op dezelfde code, met eenzelfde 

versienummer.  

 

Welk versienummer?  

 

‘Hover’ in de beheerschil met de muis over het Formulierenserver-logo. 

 

De hier (illustratief) getoonde versie kan op de laatste digit (1.38.3.x) afwijken van de daadwerkelijk 

uitgerolde versie.  
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2 Bug fixes 

Er zijn bij deze release geen algemeen geldende oplossingen voor bugs meegenomen. 

 

Bug Oplossing 
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3 Functionele wijzigingen 

3.1 Generate overview PDF 

 

Voor het expliciet kunnen aanmaken van de standaard samenvatting-PDF bestaat al enige tijd, binnen 

de koppelingen van een product, de mogelijkheid voor het opnemen van de ‘Generate overview PDF’-

koppeling (connector). 

 

Bijvoorbeeld: 

 

De samenvatting-PDF wordt sowieso al aangemaakt als daar in een andere koppeling ‘vraag’ naar is. 

Werd bijvoorbeeld bij de instellingen van de ‘Mail form submitter’ de instelling ‘Overzichts Pdf 

meesturen’ aangevinkt, dan wordt, tijdens de opbouw van deze e-mail, alsnog het aanmaken van de 

samenvatting PDF uitgevoerd. 
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De standaard samenvatting-PDF ziet er, mits er geen specifieke vormgeving is toegepast, qua design 

als onderstaand uit: 

 

 

Sinds geruime tijd is het mogelijk om gebruik te maken van documenten (zie 

Geavanceerd/Documenten). Om specifieke output te kunnen aanmaken. Ook daarvoor geldt, analoog 

als aan de werkwijze voor het aanmaken van het standaard samenvatting-overzicht, dat deze worden 

aangemaakt, op het moment dat in het proces ‘vraag’ is naar deze documenten. 

 

Voor documenten wordt dat vaak gebruikt in combinatie met ondertekenen. De ondertekenaar krijgt 

dan een specifiek opgemaakt document te zien waarop de ondertekening moet plaatsvinden. Om dat 

document te gebruiken (in plaats van het standaard samenvatting-overzicht) geef je bij de 

ondertekeninstellingen op welk document moet worden meegestuurd in het ondertekenproces. 
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Geef je, in het product, bij de instelling voor het ondertekenen, niets op (default waarde), dan wordt de 

standaard samenvatting PDF meegestuurd. 

 

 

En selecteer je daar een document, dan wordt uiteraard dat document gebruikt om ‘op te 

ondertekenen’.  

 

  

 

Deze instelling initieert ook meteen de ‘vraag’ naar dat document of de standaard overzicht PDF. 
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De intentie van de koppeling Generate overview PDF was om de samenvatting PDF ook ‘los’ te 

kunnen aanmaken.  

 

Bijvoorbeeld als er geen sprake is van e-mails naar aanvrager of producthandler. Of als er bij de 

afhandeling van de aanvraag alleen web-services worden gebruikt voor het doorsturen van 

informatie/bijlagen naar andere systemen.  

 

In die gevallen wordt dan niet automatisch, omdat er ‘vraag’ naar is vanuit een koppeling, een 

standaard samenvatting PDF aangemaakt. Immers, de koppeling waarin die ‘vraag’ kan worden 

gedaan, wordt geheel niet uitgevoerd. Door het expliciet aanroepen van de Generate overview PDF 

connector kan dan ALTIJD de standaard samenvatting PDF aangemaakt worden. En gebruikt worden 

in bijv. web services.  

 

Tot aan deze release was het aanmaken van de standaard samenvatting-PDF ook de enige functie 

van deze koppeling. Derhalve waren er geen verdere instellingsmogelijkheden. 

 

Vanaf deze release zijn verdere instellingen wel aanwezig. Je kunt nu aangeven of je de standaard 

samenvatting-PDF wilt aanmaken of een (te selecteren) document.  

 

Selecteer, bij de definitie van het product, tabblad Koppelingen, de koppeling ‘Generate overview 

PDF’ en klik daarna op Bewerken, naast het blok met de geselecteerde koppelingen. 

 

 

 

Onder de productkoppelingen selector verschijnt dan een blok waarin de beschreven instellingen 

kunnen worden doorgevoerd. 
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Default (als er geen instellingen worden gewijzigd) is de waarde ‘Gebruik de overzichtspdf’. Door deze 

keuze treed, voor producten waar de ‘Generate overview PDF’ al wordt toegepast, geen afwijkend 

gedrag op. De werking blijft als voor deze wijziging. Maar nu kan wel expliciet ook worden gekozen 

om, in plaats van het standaard samenvattingoverzicht, een specifiek document te gebruiken.En kan 

bijvoorbeeld het aanmaken van de standaard PDF geheel worden ‘uitgeschakeld’. Dat vereist mogelijk 

dan nog wel verdere aanpassingen aan het product. 

 

Bij het gebruik van web-services en webpush wordt de standaard samenvatting-PDF vaak 

doorgestuurd als bijlage naar andere systemen. Daarbij wordt vaak die standaardbijlage ‘herkend’ aan 

de waarde van attachmentsnodes die in de formdata XML zijn opgenomen. 

Voor de standaard samenvatting-PDF zijn die kenmerken altijd: 

 

  <attachments> 

     <attachment> 

          <originalfilename>samenvatting.pdf</originalfilename> 

          <uniquefilename>samenvatting(49).pdf</uniquefilename> 

          <id>49</id> 

          <guid>b446b9e1-35af-46b0-b3f1-5c743239cf9c</guid> 

          <type>SUBMITTED_FORM_OVERVIEW_PDF</type> 

          <filesize>67.32 KB</filesize> 

          <data>{placeholderfile_49}</data> 

          <system>true</system> 

     </attachment> 

  </attachments> 

 

 

 

Type is ‘SUBMITTED_FORM_OVERVIEW_PDF’. 

System is true. 

 

Diezelfde instellingen zijn nu ook van toepassing op een, bij de koppeling Generate overview PDF, als 

samenvatting-PDF ingesteld document. 

  <attachments> 

     <attachment> 

          <originalfilename>documentalssamenvatting.pdf</originalfilename> 

          <uniquefilename> documentalssamenvatting (50).pdf</uniquefilename> 

          <id>49</id> 

          <guid>b446b9e1-35af-46b0-b3f1-5c743239cf9d</guid> 

          <type>SUBMITTED_FORM_OVERVIEW_PDF</type> 

          <filesize>67.32 KB</filesize> 

          <data>{placeholderfile_49}</data> 

          <system>true</system> 

     </attachment> 

  </attachments> 
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4 Technische wijzigingen 

4.1 Aanpassen van naam vormgeving (tijdelijk) uitgeschakeld 

De techniek achter het verwerken van vormgevingen wordt momenteel aangepast.  

Daardoor is het tijdelijk niet mogelijk om bestaande vormgevingen te hernoemen. 

 

De naam van de vormgeving is uitgegrijsd en niet meer aanpasbaar. 

 

 


