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Inleiding
Dit document beschrijft de bij PVM DIS 8.1 opgeleverde software en documentatie.
Structuur van de oplevering
De release is opgeleverd als zip archief. Het archief kent de volgende opbouw:
“Oplevering_PVM_DIS_8_1_0_20200904.zip” bevat uitgepakt de mappen:
..\Documentatie
..\Software
..\Test
\Documentatie
De map bevat de volgende documenten:
• Handleiding Installatie en gebruik PVM_DIS_8_1 Win-Lin-Mac.pdf;
• Specificaties_PVM_DRM_DIS_v8.1_20200904.pdf;
• links-naar-pvm_8_1_0.pdf;
• 20200904 Release notes PVM DIS 8.1.pdf (dit document)
\Software
De map software bevat de volgende bestanden:
• ZorgTTP-PVM_DIS_8_1_0_windows-x64.exe;
• ZorgTTP-PVM_DIS_8_1_0_macos.dmg;
• ZorgTTP-PVM_DIS_8_1_0_unix.sh.
\Test
Bij de oplevering zijn de resultaten van de test verzonden die is uitgevoerd door ZorgTTP
(testrapportage en input-/outputbestanden).
• de testrapportage
• de submappen:
\Input
\Output
De mappen bevatten voor alle ondersteunde GA’s een goed testbestand en de bijbehorende
output (vanuit de ZorgTTP testroute).
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Changes ten opzicht van versie 8.0.0 en 8.0.1
Wijzigingen
Reparatie / fix: Karakterset en aanroepen van de aanleverplanning met Max en Linux
CMT-certificaat en routecertificaat
BSN 9*9 resulteert in een leeg pseudoniem

Opschoning van de geldende gegevensaanleverstandaarden
De volgende GA versies worden in de PVM DIS 8.1 ondersteund:
• GGZ 9.0;
• FZ 4.0;
• GBG 2.0;
• SZG 8.0.
In deze release zijn de volgende reparaties / fixes opgenomen ten opzichte van de PVM 8.0.0:
• In het koppelnummer van Chipsoft gebruikers zijn diakrieten opgenomen. De PVM 8.1 en DRM
8.1 zijn aangepast en deze tekens kunnen nu op de juiste manier worden verwerkt.
•

Er bleek een probleem te zijn bij het aanroepen van de DIS aanleverplanning met de PVM voor
de operating systems Mac en Linux. Dit was voor de Mac gebruikers reeds verholpen in de
PVM 8.0.1. Dit is nu eveneens voor Linux gebruikers gerepareerd in de PVM 8.1. De
aanleverplanning kan nu met software op alle drie de operating systems worden aangeroepen.

•

De aanwezigheid van een BSN 9*9 in het inputbestand resulteert niet meer in een fatale
waarschuwing. Het bestand kan worden verwerkt met de PVM en leidt tot een leeg pseudoniem
in het outputbestand.

Certificaten:
• ZorgTTP maakt gebruik van certificaten van de QuoVadis EU Advanced CA G1. Deze CA zal
per 31 december 2020 door QuoVadis worden ingetrokken. In de PVM en DRM zijn om die
reden zowel het routecertificaat van de NZa als het CMT-certificaat van ZorgTTP vernieuwd.
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