/ Factsheet

Inrichten webhooks

Dit document is opgesteld door Philips VitalHealth voor Stichting Koppeltaal/VZVZ. Deze handleiding beschrijft
hoe de applicatiebeheerder een goede Webhook-inrichting kan krijgen op de server en hoe om te gaan met een
binnenkomende Webhook.
Er zijn twee manieren om nieuwe berichten op te halen.
Eén hiervan is om te pollen met een
"GetNextNewAndClaim" en dit geautomatiseerd
bijvoorbeeld elke 5 minuten uit te voeren. Bij het
gebruik van Webhooks krijgt de applicatie op de
ingestelde URL een notificatie dat er een bericht voor
ze is klaargezet. De applicatie kan dan een
"GetNextNewAndClaim" uitvoeren om alle nog niet
opgehaalde berichten binnen te krijgen.

3. Het "Channel Type" is een vast gegeven op
"RestHook"
4. Vul de "Endpoint" in. Dit is de URL waar de
applicatie de notificatie ontvangt dat er nieuwe
berichten in koppeltaal staan die opgehaald
kunnen worden.
5. De "Payload Type" is een vast gegeven op
"Notification only”

Webhooks inrichten
1. Log in op het Koppeltaal beheerportaal met een
applicatiebeheerders account.
2. Onder het tabblad "Applicatieinstanties" selecteer
de juiste applicatieinstantie waar de webhook voor
moet worden aangemaakt of maak een nieuwe
applicatieinstantie aan.

6. Bij "Headers" kan de applicatiebeheerder een
"identifier" header toevoegen aan de Webhook
zodat de applicatie kan verifïëren dat het bericht
van Koppeltaal afkomstig is.

7. Sla de wijzigingen in de applicatieinstantie op.
2.1 het tabblad "Applicatieinstanties" kies de optie
"Nieuw" om een applicatieinstantie aan te maken.
2.2 Selecteer het domein waar de applicatieinstantie
voor aangemaakt moet worden.
2.3 Het veld "Fullname" wordt automatisch aangevuld
met een combinatie van de applicatienaam en de
domeinnaam.
2.4 Selecteer de juiste API versie.

Meer informatie

2.5 Voor in instellen van een Webhook, stel
"Subscribtion Status" op Actief.
2.6 Klik op "opslaan"

Met vragen of voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Koppeltaal Support:
E-mail: koppeltaalsupport@vitalhealthsolutions.nl
Telefoon: 085 - 104 54 83 (bereikbaar op maandag t/m
vrijdag van 9.00 - 17.00 uur).
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