Leeswijzer documentatie
Deze leeswijzer bevat een korte toelichting op de inhoud van de documenten in het Overzicht
documentatie Informatiemodel iStandaarden (iWlz). De leeswijzer biedt gebruikers en
softwareleveranciers inzicht in welke informatie in welk document te vinden is.
In de Exceldocumenten is het mogelijk om door middel van filters snel en gericht te zoeken.
Gebruik van filters werkt niet in de beveiligde weergave, hiervoor moet ‘bewerken’
ingeschakeld zijn.
Releasenotes
De specificaties van elke release bestaan uit het Informatiemodel iStandaarden en een set
documenten. Deze vormen gezamenlijk een publicatie. In de releasenotes vindt u een
overzicht van de publicatiemomenten en een toelichting op de wijzigingen.
Bevindingenoverzicht
Dit document geeft een overzicht van de bevindingen die zijn gemeld op de definitieve
specificaties van een release. Bij elke bevinding staat aangegeven hoe deze wordt opgepakt.
Reviewoverzicht
Dit document geeft een overzicht van de binnengekomen reviewopmerkingen op de
conceptspecificaties van een release. Bij elke reviewopmerking staat aangegeven hoe deze is
afgehandeld.
Codelijsten
Deze excelsheet geeft een overzicht van alle codelijsten die van toepassing zijn op een release
van een iStandaard. Door gebruik te maken van filters is het mogelijk om selecties te maken.
Door bijvoorbeeld te filteren op Mutatiedatum kan snel een overzicht gemaakt worden van alle
wijzigingen die horen bij een publicatie van het informatiemodel. Door te filteren op codelijst is
het mogelijk de complete inhoud van een of meer codelijsten op te vragen.
Functionele uitwerking
Dit document informeert gebruikers van het iWlz-berichtenverkeer over de functionele
wijzigingen die verwerkt zijn in de nieuwe release en welke impact dit eventueel heeft op de
administratieve processen. Technische wijzigingen zijn niet opgenomen in dit document.
Mutatieoverzicht
Deze excelsheet geeft een gedetailleerd overzicht van de doorgevoerde wijzigingen in het
informatiemodel iWlz ten opzichte van de vorige release. Door gebruik te maken van filters is
het mogelijk om selecties te maken. Filteren op RFC levert een overzicht op van alle
wijzigingen die horen bij de geselecteerde RFC(s). Door bijvoorbeeld te filteren op datum
aanvulling is snel zichtbaar wat de laatst toegevoegde wijzigingen zijn.
Regelrapport
Deze excelsheet geeft een overzicht van alle regels die van toepassing zijn op een iStandaard.
Door gebruik te maken van filters is het mogelijk om selecties te maken. Voorbeelden zijn de
selectie van alle regels van een bepaald bericht, van een berichtklasse of juist alle regels van
een bepaald type.
Voorbeeldberichten
Voorbeeldberichten maken duidelijk hoe een iWlz-bericht is opgebouwd.
Totaaloverzicht wijzigingsverzoeken
Dit document bevat alle wijzigingsverzoeken (RFC’s) die met ketenpartijen in de
referentiegroepbijeenkomsten zijn besproken. Bij de wijzigingsverzoe ken die zijn doorgevoerd
in de nieuwe releases staat vermeld wat de gekozen oplossingsrichting is. Daarbij zijn ook de
functionele en technische wijzigingen beschreven.
XSD’s
XML-schemadefinities, bedoeld voor softwareleveranciers.
XSLT’s
XSL-transformaties, bedoeld voor softwareleveranciers.

