DigiZSM via de Digipoort in UBplus
Vanaf versie 6.6 – 100 is in UBplus de mogelijkheid toegevoegd om DigiZSM berichten via de
Digipoort* naar het UWV te verzenden. De oude methode is versturen via LoonSOM BAPI, maar deze
mogelijkheid komt te vervallen per 01-09-2016. Dit omdat vanaf dat moment moet worden
aangeleverd via WUZ, en LoonSOM BAPI ondersteunt deze aanlevermethodiek niet.
Niet alleen het DigiZSM bericht, maar later ook de Loonaangifte zal via de Digipoort verzonden
moeten gaan worden. Met UBplus proberen we nog in 2016 voor de Loonaangifte over te gaan naar
de Digipoort (verplicht vanaf 01-03-2017).

De aanlevering via Digipoort is asynchroon, dat wil zegge dat het retourbericht over de uiteindelijke
verwerking niet direct bij inzenden wordt teruggegeven, maar later in een separaat retourbericht. Via
een bij het verzenden van een aanmelding afgegeven unieke identificatie kunnen later berichten
over de verwerking worden opgehaald.
Voordeel van verzenden via Digipoort is dat zowel het versturen als het ophalen van retourberichten
geheel in UBplus plaatsvindt; er is geen aanvullend programma nodig. Daarom is het resultaat ook in
UBplus beschikbaar. Voor het verzenden maken wij gebruik van een portal ontwikkeld door Accept
Development BV, deze portal is gekoppeld (via HTTP) aan UBplus en aan de Digipoort. Via deze portal
leveren wij aan en halen we retourberichten op. De noodzaak voor het hebben van eigen certificaten
is daarmee vervallen; wij maken gebruik van de certificaten van Accept.
Verder voordeel is dat er geen specifieke klantinstellingen noodzakelijk zijn: gebruikersnamen en
wachtwoorden zitten “ingebakken” in UBplus en unieke identificaties worden automatisch door
UBplus bepaald.
* De Digipoort is een centrale voorziening waarmee overheden en bedrijven gemakkelijk en betrouwbaar
gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Door Digipoort is communicatie mogelijk van het systeem van de ene
organisatie naar het systeem van de andere organisatie.

Overgangssituatie

T/m 30-08-2016 wordt in UBplus default aangeleverd via LoonSOM BAPI en moet verzenden via de
Digipoort handmatig worden ingesteld. Dit kan in de administratie basisgegevens tab “Aangifte”,
subtab “DigiZSM” instelling “DigiZSM berichten versturen via”. Vanaf 01-09-2016 wordt automatisch
overgestapt naar verzenden via de Digipoort (geen handmatige instelling wijziging noodzakelijk) en is
de instelling “LoonSOM BAPI” niet meer aanwezig.

Werkwijze

In UBplus is de werkwijze voor aanmaken en versturen van het DigiZSM bericht met overstappen
naar Digipoort niet gewijzigd; dit kan nog steeds direct na invoeren van een ziekmelding plaatsvinden
en handmatig via menu “Diversen” > “DigiZSM aangifte” > “Aanmaken” button “DigiZSM aangifte
aanmaken”. Versturen via de Digipoort vindt op de achtergrond plaats, het resultaat van de Digipoort
communicatie is beschikbaar via menu “Diversen” > “DigiZSM aangifte” > “Digipoort DigiZSM”.
In het overzicht DigiZSM zijn de velden “Digipoort code”, “Digipoort info” en “Digipoort datum”
toegevoegd waarin het laatste resultaat uit de communicatie van het betreffende DigiZSM bericht is
opgenomen. Deze zijn overigens leeg als verstuurd is via LoonSOM BAPI.
Een via Digipoort verzonden DigiZSM bericht heeft een van de volgende statussen:





Aanlevering niet geslaagd (return code 000)
Bericht aangeleverd en in behandeling (kunnen verschillende codes zijn)
Bericht afgekeurd (kunnen verschillende eindcodes zijn)
Correct verwerkt (eindcode 500)

Als een aanlevering niet geslaagd is wordt deze automatisch klaargezet om een volgende keer
opnieuw verzonden te worden. Als een aanlevering is afgekeurd gaat dit niet automatisch, maar
moet dit via de button “DigiZSM bericht opnieuw versturen”. Een nieuwe ziekmelding aanmaken
(met exact de zelfde gegevens) kan ook. Via de afgegeven eindcode moet overigens wel worden
nagegaan wat de reden van afkeur is. In het PDF document “Statussen in Digipoort” wordt nadere
informatie gegeven over reden/oorzaak/oplossingen van optredende eindcodes.

Eindcodes die kunnen optreden:











210 = Authenticatie verzender niet gelukt
230 = Technisch probleem bij de Autorisatie Service Provider
311 = Validatie bericht niet gelukt
321 = Technisch probleem bij validatie
410 = Afleveren uitvragende partij niet gelukt
420 = Technisch probleem bij afleverservice van uitvragende partij
425 = Maximaal aantal afleverpogingen bereikt
500 = Validatie bericht bij uitvragende partij gelukt
510 = Validatie bericht bij uitvragende partij niet gelukt
910 = Controle blacklist niet gelukt

Controle

De status van DigiZSM berichten kan gecontroleerd worden via het rapport dat kan worden
aangemaakt via menu “Diversen” > “DigiZSM aangifte” > “Overzicht”. Daarnaast kan in de gebruiker
basisgegevens tab “Instellingen” worden vastgelegd dat bij de start van UBplus een statusoverzicht
van DigiZSM aanleveringen via de Digipoort moet worden weergegeven.

