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ChainWise API 

Algemeen 

- De API is onderhevig aan wijzigingen. Het kan dus zijn dat we in de toekomst meer 
velden terug gaan geven. We zullen hierbij altijd backwards compatibel zijn. De 
bestaande klanten blijven dus op de dezelfde manier werken. 

- De webservice zal beveiligd worden op basis van IP authenticatie i.c.m. een hashed 
token. 

- Elke parameter die gevolgd wordt door = NULL of = 1 (etc..), zijn niet verplichte 
parameters. Wat achter het = teken staat, is de default waarde (NULL is default niet 
gevuld). 

- Wij verwachten dat de webservice op een SSL certificaat gaat draaien. 
 

GetBedrijven 

Parameters: 
- Bedrijfsnaam VARCHAR(100) = NULL, 
- IsActief BIT = 1, 
- PPostcode VARCHAR(10) = NULL, 
- BPostcode VARCHAR(10) = NULL, 
- HeeftRetentie BIT = NULL    

 
Wij halen alle bedrijven op die voldoen aan de parameters. Een niet gevulde parameter betekent 
dat we hier niet op filteren. Het is dus mogelijk om de complete lijst van bedrijven binnen te 
halen. We geven terug: 

- Bedrijf_rg 
- Bedrijfsnaam 
- PAdres 
- PPostcode 
- PPlaats 
- BAdres 
- BPostcode 
- BPlaats 
- Fact_Adres 
- Fact_Postcode 
- Fact_Plaats 
- Telefoon 
- IsActief 
- HeeftRetentie 

 
De bedrijfsnaam wordt gestript bij het filteren. Dit betekent dat wanneer gezocht worden op 
Janssen B.V., dan wordt ook Janssen BV gevonden en Janssén B.V. gevonden. 
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GetContactpersonen 

Parameters: 
- Email VARCHAR(100) = NULL, 
- Achternaam VARCHAR(100) = NULL, 
- Voornaam VARCHAR(50) = NULL, 
- Initialen VARCHAR(10) = NULL, 
- Geboortedatum DATETIME = NULL, 
- Bedrijf_rg UNIQUEIDENTIFIER = NULL, 
- IsActief BIT = 1, 
- HeeftWebtoegang BIT = 1, 
- IsContactpersoon BIT = 1 
- IsHoofdContactpersoon BIT = 0, 
- HeeftRetentie BIT = NULL 

 
Per bedrijf alle contactpersonen teruggeven waarbij de hoofdcontactpersoon per bedrijf 
bovenaan staat. Wanneer zowel email, achternaam, voornaam, initialen, geboortedatum en 
bedrijf_rg leeg is en heeftretentie is niet ‘true’, dan zal er geen resultaat getoond worden. 
 
Wij geven een lijst van contactpersonen terug die voldoen aan de parameters 

- Contactpersoon_rg 
- Sexe 
- Voornaam 
- Initialen 
- Tussenvoegsel 
- Achternaam 
- Geboorteplaats 
- Geboortedatum 
- Email 
- PriveAdres 
- PrivePostcode 
- PrivePlaats 
- Telefoon 
- IsCursist 
- IsContactpersoon 
- IsActief 
- IsHoofdcontactpersoon 
- HeeftWebtoegang 
- Bedrijf_rg 
- Bedrijfsnaam 
- PAdres 
- PPostcode 
- PPlaats 
- TelefoonBedrijf 
- IsActiefBedrijf 
- IsParticulier 

De achternaam en voornaam wordt gestript bij het filteren (zoals ook bedrijfsnaam bij bedrijven). 
Met HeeftRetentie kunnen alle contactpersonen opgehaald worden, waarbij bij het bedrijf 
Retentie op ‘ja’ staat. 
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SetBedrijven 

Parameters: 
- Bedrijf_rg UNIQUEIDENTIFIER = NULL, 
- Bedrijfsnaam VARCHAR(100), 
- PAdres VARCHAR(100) = NULL, 
- PAdres2 VARCHAR(100) = NULL, 
- PHuisnummer VARCHAR(10) = NULL, 
- PHuisnummerToevoeging VARCHAR(10) = NULL, 
- PPostcode VARCHAR(10) = NULL, 
- PPlaats VARCHAR(100) = NULL, 
- Telefoon VARCHAR(25) = NULL, 
- Fact_adres VARCHAR(100) = NULL, 
- Fact_adres2 VARCHAR(100) = NULL, 
- Fact_Huisnummer VARCHAR(10) = NULL, 
- Fact_HuisnummerToevoeging VARCHAR(10) = NULL, 
- Fact_Postcode VARCHAR(10) = NULL, 
- Fact_Plaats VARCHAR(100) = NULL, 
- HeeftRetentie BIT = NULL 

 
Wanneer de parameter Bedrijf_rg gevuld is, gaan we het bedrijf - mits gevonden - bijwerken. 
Bedrijf_rg kan met GetBedrijven opgehaald worden. 
Wij geven terug een Bedrijf_rg. Wanneer dit leeg is, dan is het toevoegen / bewerken niet gelukt.  
Op basis van de settings in CW zullen bepaalde velden default gevuld worden. 
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SetContactpersoon 

Parameters: 
- Contactpersoon_rg UNIQUEIDENTIFIER = NULL, 
- Bedrijf_rg UNIQUEIDENTIFIER, 
- Sexe TINYINT = NULL, 

o 0 = vrouw 
o 1 = man 
o 2 = onbekend 

- Initialen VARCHAR(10) = NULL, 
- Voornaam VARCHAR(50) = NULL, 
- Tussenvoegsel VARCHAR(10) = NULL, 
- Achternaam VARCHAR(100), 
- Email VARCHAR(100) = NULL, 
- IsHoofdcontactpersoon BIT = NULL, 
- IsCursist BIT = NULL 

 
Wanneer de parameter Contactpersoon_rg gevuld is, gaan we de contactpersoon - mits 
gevonden - bijwerken. Contactpersoon_rg kan opgehaald worden met GetContactpersonen. 
Wij geven terug een Contactpersoon_rg. Wanneer dit leeg is, dan is het toevoegen / bewerken 
niet gelukt.  
 
Op basis van de settings in CW zullen bepaalde velden default gevuld worden. De toegevoegde 
contactpersoon wordt hoofdcontactpersoon zolang er nog geen hoofdcontactpersoon is.  
Wanneer de parameter IsHoofdcontactpersoon op ‘ja’ wordt gezet, zullen alle andere 
contactpersonen van dat bedrijf op hoofdcontactpersoon = ‘nee’ gezet worden. 
Wanneer de parameter IsHoofdcontactpersoon op ‘nee’ wordt gezet (of niet gevuld is), zal de 
persoon toch als hoofdontactpersoon geregistreerd worden wanneer er nog geen enkele 
hoofdcontactpersoon bij dit bedrijf aanwezig is. 
 
Met de parameter @IsCursist kan aangegeven worden dat de contactpersoon ook een cursist is. 
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GetCursisten 

Parameters:  
- Email VARCHAR(100) = NULL, 
- Achternaam VARCHAR(100) = NULL, 
- Voornaam VARCHAR(50) = NULL, 
- Initialen VARCHAR(10) = NULL, 
- Geboortedatum DATETIME = NULL, 
- Bedrijf_rg UNIQUEIDENTIFIER = NULL, 
- ToonCursistenVanDochters BIT = 1, 
- Inschrijver_rg UNIQUEIDENTIFIER = NULL, 
- Cursus_rg UNIQUEIDENTIFIER = NULL, 
- IsActief BIT = 1, 
- IsCursist BIT = 1, 
- KenmerkIDs VARCHAR(50) = NULL 
- HeeftRetentie BIT = NULL 

 
Wanneer zowel email, achternaam, voornaam, initialen, geboortedatum, bedrijf_rg, 
inschrijver_rg en cursus_rg leeg is en HeeftRetentie is niet ‘true’, dan zal er geen resultaat 
getoond worden. 
 
Wij geven een lijst van contactpersonen terug die voldoen aan de parameters 

- Contactpersoon_rg 
- Sexe 
- Voornaam 
- Initialen 
- Tussenvoegsel 
- Achternaam 
- Geboorteplaats 
- Geboortedatum 
- Email 
- Priveadres 
- Privepostcode 
- Priveplaats 
- Telefoon 
- Mobiel 
- IsCursist 
- IsContactpersoon 
- IsActief 
- HeeftWebtoegang 
- Bedrijf_rg 
- Bedrijfsnaam 
- PAdres 
- PPostcode 
- PPlaats 
- TelefoonBedrijf 
- IsActiefBedrijf 
- IsParticulier 
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De achternaam en voornaam wordt gestript bij het filteren (zoals ook bedrijfsnaam bij bedrijven). 
Met de parameter Inschrijver_rg (de contactpersoon die de inschrijving doet), wordt aan de hand 
van de inschrijver bepaald voor welk bedrijf inschrijvingen worden gedaan. 
Met de parameter ToonCursistenVanDochters, kunnen ook cursisten van dochters van het 
gevonden bedrijf getoond worden. 
Door de parameter IsCursist op ‘false’ te zetten, kan ook iedereen opgehaald worden die geen 
cursist is (om dubbelen te voorkomen). 
Met de parameter Cursus_rg, kan ook iedereen opgehaald worden die aan een bepaalde cursus 
deel heeft genomen. 
Met de parameter KenmerkIDs is het mogelijk om een komma gescheiden lijst van kenmerken 
mee te sturen. In ChainWise is te zien welk kenmerk welk ID heeft gekregen.  Wanneer deze 
gevuld is, komt er een extra recordset met de volgende velden: 

- Contactpersoon_rg 
- KenmerkID 
- KenmerkTitel 
- Waarde 

 
Met HeeftRetentie kunnen alle cursisten opgehaald worden, waarbij bij het bedrijf Retentie op 
‘ja’ staat. 
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SetCursist 

Parameters: 
- Contactpersoon_rg UNIQUEIDENTIFIER = NULL, 
- Bedrijf_rg UNIQUEIDENTIFIER, 
- Sexe TINYINT = NULL, 
- Initialen VARCHAR(10) = NULL, 
- Voornaam VARCHAR(50) = NULL, 
- Tussenvoegsel VARCHAR(10) = NULL, 
- Achternaam VARCHAR(100), 
- Email VARCHAR(100) = NULL, 
- Mobiel VARCHAR(25) = NULL 

 
Wanneer de parameter Contactpersoon_rg gevuld is, gaan we de cursist (contactpersoon) - mits 
gevonden - bijwerken. 
Wij geven terug een Contactpersoon_rg. Wanneer dit leeg is, dan is het toevoegen / bewerkend 
niet gelukt.  
 
Op basis van de settings in CW zullen bepaalde velden default gevuld worden. Wanneer 
contactpersonen via SetCursist in ChainWise komen, zijn ze altijd geen contactpersoon en wel 
cursist. 
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GetInschrijvingen 

Parameters: 
- Contactpersoon_rg UNIQUEIDENTIFIER = NULL, 
- ContactpersoonBedrijf_rg UNIQUEIDENTIFIER = NULL, 
- Cursus_rg UNIQUEIDENTIFIER = NULL, 
- InCompanyBedrijf_rg UNIQUEIDENTIFIER = NULL 
- HeeftRetentie BIT = NULL 

 
De functie zal een lijst van inschrijvingen die voldoen aan de filters. Van de inschrijving wordt 
teruggegeven: 

- ContactpersoonInschrijving_rg 
- ExternID 
- Cursussoort 
- Cursus_rg 
- Cursuscode 
- Cursist_rg 
- Cursist 
- Begindatum (is ook direct ingeplandop) 
- Einddatum 
- IsGeslaagd 
- EersteTraining 
- StatusInschrijving 
- StatusCursus 
- TitelCertificaat 
- BehaaldOp 

o Er kunnen in ChainWise meerder diploma’s gekoppeld zijn aan een inschrijving. 
Bij G4S niet. Dus dit zal in de code maximale behaald datum worden. 

- VervaltOp 
o Er kunnen in ChainWise meerder diploma’s gekoppeld zijn aan een inschrijving. 

Bij G4S niet. Dus dit zal in de code maximale verval datum worden. 
 

Met Contactpersoon_rg worden alle inschrijvingen van 1 cursist opgehaald. Met 
ContactpersoonBedrijf_rg worden alle inschrijvingen van 1 bedrijf opgehaald. Met Cursus_rg 
worden alle inschrijvingen van een cursus opgehaald. Met InCompanyBedrijf_rg worden alle 
inschrijvingen opgehaald die een cursus hebben gevolgd bij het betreffende incompany bedrijf. 
 
Met HeeftRetentie kunnen alle contactpersonen opgehaald worden, waarbij bij het bedrijf 
Retentie op ‘ja’ staat. 
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SetInschrijvingen 

Met de SetInschrijving kan een inschrijving toegevoegd worden. De volgende parameters zijn 
beschikbaar: 

- Contactpersoon_rg UNIQUEIDENTIFIER, 
- Cursus_rg UNIQUEIDENTIFIER, 
- ExtraFactuurPosten VARCHAR(250) = NULL, 
- Referentienummer VARCHAR(50) = NULL, 
- Modules VARCHAR(250) = NULL, 
- RuCodeID INT = NULL, 
- ActieCode VARCHAR(50) = '', 
- CursusTraject_rg UNIQUEIDENTIFIER = NULL, 
- Inschrijver_rg UNIQUEIDENTIFIER = NULL, 
- POnummer VARCHAR(50) = NULL, 
- ExternID VARCHAR(150) = NULL 
- DefaultTarief MONEY = NULL 

 
Het vullen van Contactpersoon_rg en Cursus_rg is voldoende om een inschrijving te doen 
wanneer de module ‘Webtrajecten’ niet actief is. Met het veld ExternID kan een unieke code 
gevuld worden, wanneer deze inschrijving ook in een ander pakket staat. ChainWise kent een 
eigen tariefberekening die rekening houdt met vele instellingen. Met het veld DefaultTarief kan 
dit overruled worden. Wanneer default tarief gevuld wordt, dan is dat het tarief waarvoor de 
cursist ingeschreven wordt (tenzij de ChainWise berekening op een lager bedrag uitkomt). Er 
worden dan geen extra factuurposten aangemaakt n.a.v. de modules / vroegboekkorting of 
actiecode korting. 
 
Wij geven terug een ContactpersoonInschrijving_rg. Wanneer dit leeg is, dan is het toevoegen 
niet gelukt. Er is geen functionaliteit om een inschrijving aan te passen. Er zijn teveel velden bij 
een inschrijving die veranderd kunnen worden in de backoffice met een reden. Het is dan niet 
wenselijk dat de inschrijving van buitenaf dan weer veranderd wordt. 
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AnnuleerInschrijvingen 

Met de AnnuleerInschrijvingen kan een inschrijving geannuleerd worden. De volgende 
parameters zijn beschikbaar: 

- Inschrijving_rg UNIQUEIDENTIFIER = NULL, 
- Contactpersoon_rg UNIQUEIDENTIFIER = NULL, 
- cursus_rg UNIQUEIDENTIFIER = NULL, 
- ExternID VARCHAR(150) = NULL, 
- AnnuleringSoort VARCHAR(50) = NULL, 
- AnnuleringReden VARCHAR(150) = NULL 

 
Een inschrijving_rg of contactpersoon_rg met cursus_rg of externid is verplicht. 
Met GetInschrijvingen kan de inschrijving_rg opgehaald worden die geannuleerd moet worden. 
 
De inschrijving krijgt de status ‘geannuleerd’. Er wordt geen creditfactuur o.i.d. aangemaakt. Of 
er een factuur of creditfactuur aangemaakt moet worden, moet bepaald worden door de 
ChainWise klant en is een bedrijfsproces. ChainWise annuleert alleen de inschrijving en doet 
verder niets. 
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Contactgegevens 

Telefonisch contact 

Wij zijn op ma t/m vr van 8.30 tot 17.30 uur telefonisch te bereiken via:  

074 24 90 430 

 

Stuur ons een bericht 

U kunt ons eenvoudig een bericht sturen.  

U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons. 

info@chainwise.nl 

 

Bezoek ChainWise 

Demmersweg 40 

7556 BN Hengelo  

 

U bent van harte welkom. 

 

 


