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Inhoud release 
 

Releasenote Mendix - Release 20/09 
 
Bugs 

• MEN-8572 Foutmelding bij muteren garantie in G&A 

• MEN-8346 Correctietaak kan niet afgehandeld worden 

• MEN-8345 Mutaties in G&A kunnen niet worden doorgevoerd, er verschijnt een foutmelding 

• MEN-8344 Garantie is niet op te zoeken in G&A, er verschijnt een foutmelding 

• MEN-8291 Postcode met spatie insturen via WS geeft error in Workflow bij zoeken garantie 
 
Story’s BAG 

• MEN-8168 BAG niet meer aanroepen in ESB en de bestaande published webservice verwijderen 

• MEN-8167 BAG 2.0 aanroepen in G&A 

• MEN-8165 Boomi-connector in Mendix om de BAG aan te roepen 

• MEN-8023 BAG 2.0 aanroepen in het Portaal 

• MEN-6846 BAG service aanroepen via Integratieplatform Boomi 

• MEN-6812 Vervangen functionaliteit koppelen gemeente aan adres 

• MEN-6759 ReadyAPI: Ketentest voor nieuwe BAG service (testautomatisering) 

• MEN-6745 Vervangen functionaliteit 'AdresBekendInBag' indicator 

• MEN-6730 Conversie van gegevens die nodig zijn voor de BAG controle 

• MEN-6462 Bijwerken adres object na BAG controle 

• MEN-5593 Ketentest BAG service aanroepen via Integratieplatform Boomi 

• MEN-2618 In gang zetten controle adresgegevens door de BAG 

• MEN-2617 Indicator adresgegevens opnieuw bepalen vullen bij mutatie adresgegevens 

• MEN-2591 Verwijderen aanroep BAG service bij melden via de webservice 
 
Story’s Klantreis Beheer 

• MEN-8546 Garantie API: WEWNummer onderdeel maken van de autorisatie 

• MEN-8205 Toegestane waardes bij 'status' in PATCH operatie aanpassen 

• MEN-8068 Vanuit G&A Klantsituaties opvragen via een interne webservice 

• MEN-8066 Vanuit G&A Beheerevents opvragen via een interne webservice 

• MEN-8002 Vanuit G&A Adviesbesluiten opvragen via een interne webservice 

• MEN-7696 Garantie API: update van postcode + huisnummer + huisnummer toevoeging maken 

• MEN-7695 Garantie API: mutaties op een aflossing toevoegen 

• MEN-8026 Autorisatiematrix implementeren bij de operaties van de Beheer API 

• MEN-7197 Toevoegen beheerevent - VvE-beslag 

• MEN-6488 Autorisatiematrix implementeren bij de operaties van de externe Garantie API 

• MEN-6481 Bij het label aangeven welke servicer welke activiteiten uitvoert 

• MEN-6480 Bij de servicer inzichtelijk maken welke activiteiten klantreis voor welke labels 
 
Story’s overig 

• MEN-8281 Toevoegen ontbrekende Erfpachtovereenkomst entiteit aan de OData feed 

• MEN-8257 Datumveld en label toevoegen aan matchrapport 
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• MEN-8256 Einddatum kunnen selecteren over welke periode gematcht moet worden 

• MEN-8255 Matchrapport niet als mouse-over functie maar als een knop functie 

• MEN-8254 Spelfouten verbetering in het matchrapport 

• MEN-8248 Inzien afgehandelde verzoeken Uitzondering in Beheer 

• MEN-8247 Mogelijkheid om kenmerken en categorieën te beheren voor Uitzondering in Beheer 

• MEN-2542 Corrigeren leningen zonder datum bindend aanbod 
 
Tickets 

• MEN-8447 verkeerde periode bij renteaftrek in combinatie met max looptijd onder 30 jaar 

• MEN-8373 Mutaties in G&A kunnen niet worden doorgevoerd, er verschijnt een foutmelding 

• MEN-8289 Afmeldservice meldt onterecht de meest recente lening niet af 

• MEN-8273 CLONE - Fictieve maandlast berekening in specifieke situatie niet juist 

• MEN-8625 Release 20 september Approval 

• MEN-8577 Regressietest op prod 

• MEN-8576 Uitrol naar accp ketenpartner en pre-prod 

• MEN-8575 Regressietest op test1 

• MEN-8294 Release check schermen G&A en workflow 

• MEN-8269 Release 20 september 2021 - Releasestappen 


