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Dit document bevat een beschrijving van functies die via de ChainWise Webservice API beschikbaar zijn. 

Hiermee kunnen klantorganisaties een koppeling opzetten vanuit een bronapplicatie met de ChainWise 

applicatie. Via de webservice kunnen relatie-, cursus- en factuurgegevens uitgewisseld worden. De 

webservice wordt gebruikt voor het lezen, schrijven en wijzigen van data binnen de ChainWise applicatie. 

De data tussen het bronsysteem en ChainWise kan hiermee realtime gesynchroniseerd worden. 

Op verzoek van klanten kan de API worden uitgebreid.  



 

De volgende functies zijn beschikbaar via de ChainWise webservice: 

AddToInvoice 
Toevoegen van productleveringen of inschrijvingen aan een bestaande 

of nieuwe factuur. 

CancelRegistration Annuleren van inschrijvingen. 

GetCompanies Ophalen van bedrijfsgegevens. 

GetCourses Ophalen van geplande cursussen. 

GetCourseType Ophalen van actieve cursussoorten. 

GetInvoice Ophalen van factuurgegevens. 

GetPersons Ophalen van contactpersoon gegevens. 

GetProducts Ophalen van actieve en eenmalige producten. 

GetRegistrations Ophalen van inschrijvingen. 

GetStudents Ophalen van cursist gegevens. 

LogOn Verificatie of de gebruiker mag inloggen in ChainWise. 

ResetPassword Resetten van wachtwoord van de gebruiker. 

SetCompany Toevoegen of bijwerken van bedrijven. 

SetInvoicePaid Betaalstatus van de factuur omzetten naar betaald. 

SetPassword Wachtwoord instellen voor de gebruiker 

SetPerson Toevoegen of bijwerken van een contactpersoon. 

SetProductDelivery Toevoegen van een productlevering. 

SetRegistration Toevoegen van inschrijvingen aan een cursus. 

SetRegistrationInvoicePost 
Toevoegen of bijwerken van een extra factuurpost voor een 

inschrijving.  

SetStudent Toevoegen of bijwerken van een cursist. 

 

 

  



 

Om gebruik te maken van de ChainWise Webservice is een token vereist en dient het IP-adres van de 

gebruiker bekend te zijn in de whitelist van de ChainWise Webservice. Alleen IP-adressen die in de 

whitelist staan mogen de ChainWise webservice aanroepen. 

Met de volgende URL kan de ChainWise Webservice aangeroepen worden. Let op! De URL is per klant 

verschillend. https://[klantadres]/chainwisewebservice.svc 

Neem contact op met ChainWise voor meer info over de token en de URL van de ChainWise Webservice. 

In dit document wordt voor het testen van de ChainWise Webservice gebruik gemaakt van de SOAP UI 

tool. De tool is beschikbaar via volgende URL. https://www.soapui.org/ 

Hierna volgt een korte instructie voor het configureren van de SOAP UI om een verbinding te maken met 

de ChainWise Webservice. 

 

Start het programma SOAP UI op. 

Klik op de icoon “SOAP” om een nieuw project te starten. 

  

Vul een project naam en de URL van de ChainWise Webservice in en klik op “OK”. 

  

Aan de linker menu zijde worden alle beschikbare functies van de ChainWise Webservice weergegeven. 

  

https://[klantadres]/chainwisewebservice.svc
https://www.soapui.org/


 

Selecteer het project en klik op “Enter” of dubbelklik op het project om het “Project view” te openen 

  

Klik op het tabblad “WS-Security Configurations” in het Project view. 

  

Klik in het tabblad “Outgoing WS-Security Configurations” op de + icoon om een nieuw configuratie toe te 

voegen. 

  

Vul voor de configuratie een naam in. Bijvoorbeeld “Token”. 

Klik vervolgens op de + icoon onderaan om een nieuwe entry toe te voegen. 

  

Kies voor de entry type “Username” en klik op OK. 

  

 



 

Vul in het veld “Username” de token in. 

Vul in het veld “Password” een willekeurig wachtwoord in.  

Kies voor de optie “PasswordText” bij “Password Type”. 

  

Sluit de venster “Project view” af. 

Selecteer in de linker menu “CustomBinding_IChainWiseWebservice” en klik op “Enter” of dubbelklik op 

“CustomBinding_IChainWiseWebservice”. 

Klik op tabblad “Service Endpoints” en vul in de kolom “Outgoing WSS” de zojuist aangemaakte 

configuratie in en sluit de venster vervolgens af. 

  

 

Voorbeeld request 

Aan de linkerzijde worden alle beschikbare functies van de ChainWise webservice weergegeven. In de 

volgende voorbeeld request worden de gegevens van een bedrijf opgehaald. 

Klap in de linkermenu de functie ”GetCompanies” open en dubbelklik op “Request 1”. 

  

Er wordt een nieuw venster geopend met de request data voor “GetCompanies”. 

  



 

Standaard worden alle beschikbare parameters in de request vermeldt. Niet alle parameters zijn verplicht 

om mee te geven in de request. In de volgende hoofdstukken zal per functie de parameters benoemd 

worden. 

In deze request vullen we alleen de parameter “CompanyName” in en de overige parameters halen we 

eruit. 

  

Voordat de request uitgevoerd kan worden dient nog een optie aangevinkt te worden. 

Klik onderaan in de request venster op “WS-A” en vink de optie “Add default wsa:To:” aan. 

  

Zodra de optie is aangevinkt kan linksboven in de request venster op de “play” knop geklikt worden. 

  

 

  



 

Aan de rechterkant van de request venster vind je de resultaat van de request terug. 

 

  

 



 

 

Met deze functie is het mogelijk om verkoop (inschrijving of productlevering) toe te voegen aan een 

factuur. Indien InvoiceGuid niet meegegeven wordt, zal een nieuwe factuur aangemaakt worden. 

PARAMETERS 

  

InvoiceAddress String 

InvoiceAddress2 String 

InvoiceCity String 

InvoiceCompanyName String 

InvoiceContactPerson String 

InvoiceCountry String 

InvoiceGuid Guid 

  

InvoiceTitle String 

InvoiceWithRegardTo String 

InvoiceZipcode String 

IsDifferentInvoiceAddress Boolean 

ProductDeliveryGuid Guid 

RegistrationGuid Guid 

  

CALL 

  

Om gebruik te maken van de webservice dient bij de aanroeping altijd een Username mee gegeven te 

worden. 

Bij het aanroepen van de AddToInvoice functie wordt “InvoiceTitle” altijd verwacht. 

Mocht bij het aanroepen een ProductDeliveryGuid en/of RegistrationGuid meegegeven worden, dan zal 

een nieuwe factuur aangemaakt worden met de productlevering en/of inschrijving als regels op de 

factuur. 

Indien een InvoiceGuid meegegeven wordt dan zal de bestaande factuur bijgewerkt worden. 

 

 
 

 

  



 

RESPONSE 

  

Indien de functie correct is aangeroepen, krijgt men de unieke ID van de factuur terug. Anders zal een 

NULL waarde teruggegeven worden. 

 

 

 

Deze functie zorgt ervoor dat een inschrijving geannuleerd wordt. 

PARAMETERS 

  

CancelReason String 

CancelType String 

CourseGuid Guid 

ExternalID String 

PersonGuid Guid 

RegistrationGuid Guid 

  

CALL 

  

Om gebruik te maken van de webservice dient bij de aanroeping altijd een Username mee gegeven te 

worden. 

Een inschrijving kan via de functie CancelRegistration op verschillende manieren geannuleerd worden. 

Om een inschrijving te annuleren kunnen de volgende parameters doorgegeven worden: 

 RegistrationGuid 

 CourseGuid en PersonGuid 

 ExternalID 

 



 

 

RESPONSE 

  

Wanneer een inschrijving succesvol geannuleerd is, zal de webservice een RegistrationGuid 

teruggeven. Indien een inschrijving niet geannuleerd kan worden, zal de webservice een NULL 

teruggeven. 

 

  

 

Met deze functie kunnen de bedrijfsgegevens die in ChainWise staan opgehaald worden. 

 
PARAMETERS 

  

ChangedDateFrom Date 

ChangedDateTo Date 

CompanyGuid Guid 

CompanyName String 

HasRetention Boolean 

IsActive Boolean 

Postalcode String 

VisitPostalcode String 

  

  



 

CALL 

  

Om gebruik te maken van de webservice dient bij de aanroeping altijd een Username mee gegeven te 

worden. 

Wanneer de functie GetCompanies zonder parameters aangeroepen wordt dan zal de webservice alle 

bedrijven die in ChainWise staan via de webservice teruggeven. Door bij aanroepen van de functie 

parameters mee te geven, kunnen gegevens van een specifiek bedrijf opgehaald worden. 

 

 
  

RESPONSE 

  

 
  

 

  



 

Met deze functie kan een overzicht van geplande cursussen opgehaald worden. LET OP!  

PARAMETERS 

  

Closed Boolean 

CourseCode String 

CourseGuid Guid 

CourseRegistrationType 

CourseStatusses 

CourseType 

IncludingCancelled 

Location 

MinimumAvaliablePlaces 

PropertyIDs 

StartDateFrom 

StartDateTillWith 

StudentGuid 

WebAccess 

 

String 

String 

String 

Boolean 

String 

Int 

String 

Date 

Date 

Guid 

Boolean 

CALL 

  

Om gebruik te maken van de webservice dient bij de aanroeping altijd een Username mee gegeven te 

worden. 

Wanneer bij het aanroepen van de functie GetCourses geen parameters worden mee gegeven, dan zal 

de functie alle inschrijvingen ophalen met de default filters, zoals in onderstaand aangegeven. Ook als 

een parameter niet gedefinieerd wordt, zal teruggevallen worden op de default. Door specifieke 

parameters mee te geven aan de functie, kun je het cursusaanbod filteren. 

Closed Default false (0). Door deze parameter op true (1) te zetten worden 

alleen cursussen opgehaald die gesloten op ‘ja’ hebben staan. 

CourseCode De cursusgegevens ophalen van 1 specifieke cursuscode. 

CourseRegistrationType De ‘Soort inschrijving’ van de cursus. Default ‘Open inschrijving’. Door dit 

te vullen met ‘In Company’, worden alle In Company cursussen 

opgehaald. 

CourseStatusses Default geven we alle cursussen, behalve geannuleerd 

(IncludingCancelled), terug. Om alleen nieuwe en geplande cursussen te 

krijgen, kan deze paramater gevuld worden met ‘gepland,nieuw’. De 

status waaraan voldaan moet worden zal komma gescheiden 

doorgegeven moeten worden. 

CourseType De naam van de cursussoort waaraan de cursus moet voldoen 

IncludingCancelled Default false(0) Zoals vermeld bij CoureStatusses worden alle cursussen 

default opgehaald, ongeacht de status. We houden er alleen rekening 

mee dat de status geen ‘Geannuleerd’ mag zijn als deze parameter niet 

meegegeven wordt op als false (0) meegegeven wordt. Door deze op 

true te zetten, zullen ook geannuleerde cursussen zichtbaar worden. 

Location De waarde moet voorkomen in de cursuslocatie van de cursus. Door te 

zoeken op ‘He’, zullen alle cursussen in Hengelo, Heerenveen, etc. 

getoond worden, maar ook cursussen op de Heremanstraat en 

Hengelosestraat. 

MinimumAvaliablePlaces Default 1. Hoeveel plekken er nog minimaal beschikbaar moeten zijn. 

Door dit met de waarde 0 als paramater mee te geven, worden ook ‘volle’ 

cursussen opgehaald. Of door dit in te vullen met 3, zullen alleen 

cursussen getoond worden met nog 3 vrij plekken. 

PropertyID’s Door deze te vullen met het ID van een kenmerk, zal er een extra 

recordset met de waardes van dit kenmerk opgehaald worden. In deze 

recordset is te zien bij welke Cursus de waarde hoort. 



 

StartDateFrom Default vanaf de huidige datum. Cursussen met een begindatum vanaf 

de ingevulde waarde worden getoond. Doorgeven als YYYY-MM-DDT 

StartDateTillWith 

 

Cursussen met een begindatum tot en met de ingevulde waarde worden 

getoond. Doorgeven als YYYY-MM-DDT 

StudentGuid Unieke guid van de cursist. Door deze parameter te vullen, worden alle 

cursussen getoond waar de bepaalde cursist op ingeschreven is 

(ongeacht de status) 

WebAccess Default ja (1), Cursussen met webtoegang = ‘ja’ worden default getoond. 

Door dit op nee (0) te zetten, worden cursussen met webtoegang = ‘nee’ 

getoond.  

 

 
 

  

RESPONSE 

Het antwoord zijn altijd 4 recordsets (genest in de xml): 

1. Cursusinfo:  

Alle Basis cursusinformatie van de gevonden cursussen 

2. Kenmerken 

De waardes van de kenmerken van cursussen die voldoen aan het kenmerkid 

meegegeven in PropertyIDs 

3. Cursustrajecten 

Zal leeg zijn als er niet gewerkt wordt met cursustrajecten 

4. Cursusdagen 

Indien cursustrajecten actief zijn en setting 929 is ‘ja’, dan zal onder elk traject de juiste 

cursusdag geplaatst worden. De unieke key van de cursusdag zal dan vaker voorkomen. 

Anders wordt onder elke cursus de gekoppelde cursusdagen getoond 

 

Er zullen een aantal velden niet van toepassing zijn, aangezien deze module afhankelijk zijn. We 

kunnen in de API niet module afhankelijk velden wel of niet tonen (alleen module afhankelijk wel of 

niet vullen). 

 



 

 

 



 

Met deze functie kan een overzicht van actieve cursussoorten via de webservice opgehaald worden. 

PARAMETERS 

  

CourseTypeID Int 

CourseTypeName String 

Description String 

  

CALL 

  

Om gebruik te maken van de webservice dient bij de aanroeping altijd een Username mee gegeven te 

worden. 

Wanneer de functie GetCourseType zonder parameters aangeroepen wordt, dan zal de webservice alle 

actieve cursussoorten via de webservice teruggeven. Om gegevens van een specifieke cursussoort op 

te halen, dienen parameters mee gegeven te worden. 

 

 
  

RESPONSE 

  

 

 



 

De functie GetInvoice haalt gegevens van een factuur op. Hierbij dient de InvoiceGuid mee gegeven te 

worden om de factuurgegevens op te halen. Indien de InvoiceGuid gevonden wordt, zal de functie de 

factuur stamgegevens, regels en subregels teruggegeven. 

  

PARAMETERS 

  

InvoiceGuid Guid 

  

CALL 

  

Om gebruik te maken van de webservice dient bij de aanroeping altijd een Username mee gegeven te 

worden. 

Bij aanroeping van de functie GetInvoice is het verplicht om een InvoiceGuid mee te geven. 

Indien geen InvoiceGuid meegegeven wordt, zal er een fout optreden. 

 

 
 

  

  



 

RESPONSE 

  

 

  

  

 

  

  



 

De functie GetPersons haalt gegevens van een contactpersonen op. Afhankelijk van de meegegeven 

parameters, zal de functie 1 of meerdere contactpersonen teruggeven. 

 

PARAMETERS 

  

Birthday Date 

CompanyGuid Guid 

Email String 

Firstname String 

HasRetention Boolean 

Initials String 

IsActive Boolean 

IsContactPerson Boolean 

IsMainContactPerson Boolean 

Lastname String 

PersonGuid Guid 

WebAccess Boolean 

  

CALL 

  

Om gebruik te maken van de webservice dient bij de aanroeping altijd een Username mee gegeven te 

worden. 

Bij aanroeping van de functie GetPersons kunnen diverse parameters meegegeven worden om 

gegevens van een of meerdere contactpersonen op te halen. Met de parameter PersonGuid kan een 

specifieke contactpersoon worden opgehaald. 

Indien er geen parameters meegegeven worden, zal de functie een lege lijst teruggeven. 

 

 
 

  

  



 

RESPONSE 

  

Door het mee geven van een PersonGuid kun je gegevens van een specifieke contactpersoon ophalen. 

 

 
  

 

 

  

  

  



 

De functie GetProducts haalt gegevens op van 1 of meerdere producten. Deze functie haalt alleen 

eenmalig en actieve producten op uit ChainWise. 

  

PARAMETERS 

  

CompanyGuid Guid 

Number int 

ProductCode String 

ProductGuid Guid 

ProductType String 

  

CALL 

  

Om gebruik te maken van de webservice dient bij de aanroeping altijd een Username mee gegeven te 

worden. 

Bij aanroeping van de GetProducts zonder parameters, geeft de functie een lijst met actieve producten 

terug. Met de parameter ProductGuid kun je een gegevens van een specifiek product ophalen. Indien 

de module ‘prijsstaffels’ actief is, kunnen ook afwijkende klanttarieven voor het product opgehaald 

worden door de parameter CompanyGuid mee te geven. 

 

 
  

  



 

RESPONSE 

  

 
  

 

  

  

  



 

Met de functie GetRegistrations kunnen inschrijvingen opgehaald worden. Dit kunnen inschrijvingen zijn 

van een cursus, een bedrijf, een cursist of inschrijvingen tussen een bepaalde periode. 

  

PARAMETERS 

  

ChangedDateFrom Date 

ChangedDateTo Date 

CompanyGuid Guid 

CourseGuid Guid 

HasRetention Boolean 

InCompanyGuid Guid 

PersonGuid Guid 

  

CALL 

  

Om gebruik te maken van de webservice dient bij de aanroeping altijd een Username mee gegeven te 

worden. 

Wanneer bij het aanroepen van de functie GetRegistrations geen parameters worden mee gegeven, 

dan zal de functie alle inschrijvingen ophalen. Door specifieke parameters mee te geven aan de functie, 

kun je diverse lijsten ophalen. 

PersonGuid: Alle inschrijvingen van een cursist. 

CompanyGuid: Alle inschrijvingen van cursisten van een bedrijf. 

InCompanyGuid: Geeft alle inschrijvingen terug van alle incompany cursussen van een bedrijf. 

CourseGuid: Geeft alle inschrijvingen terug van de cursus. 

ChangedDateFrom en ChangedDateTo: Geeft alle inschrijvingen terug die in een bepaalde periode 

gewijzigd zijn. 

 

 
 

  

  



 

RESPONSE 

  

Door een CourseGuid als parameter mee te geven aan de functie GetRegistrations, geeft de functie alle 

inschrijvingen terug van de cursus. 

 

 
 

  

 

 

 

 

  



 

Met de functie GetStudents kan een cursist of een lijst met cursisten worden opgehaald. 

  

PARAMETERS 

  

ApplicantGuid Guid 

Birthday Date 

CompanyGuid Guid 

CourseGuid Guid 

Email String 

Firstname String 

HasRetention Boolean 

Initials String 

IsActive Boolean 

IsStudent Boolean 

Lastname String 

PropertyIDs String 

ShowStudentsFromChildCompanies Boolean 

StudentGuid Guid 

  

CALL 

  

Om gebruik te maken van de webservice dient bij de aanroeping altijd een Username mee gegeven te 

worden. 

Door het aanroepen van GetStudents met parameters kan een specifieke cursist of een lijst met 

cursisten opgehaald worden. Wanneer bij de functie geen parameters worden mee gegeven dan zal de 

functie geen resultaten teruggeven. 

 

 
  

  



 

RESPONSE 

  

 

 
  

 

  



 

Met deze functie kan geverifieerd worden of de persoon bij ChainWise mag inloggen. 

PARAMETERS 

  

Email String 

Password String 

  

CALL 

  

 

 

  

RESPONSE 

  

 

Return output:  Indien e-mail en password combinatie correct is, zal een PersonGuid teruggegeven 

worden. 

  Indien e-mail en password combinatie meerdere keren voorkomt, zal code 2 

teruggegeven worden. 

  Indien e-mail en password combinatie onjuist zijn, dan zal code 0 teruggegeven 

worden. 
 

  

  

Met deze functie kan het wachtwoord van de gebruiker gereset worden. 

PARAMETERS 

  

PersonGuid Guid 

  

CALL 

  

 

  

RESPONSE 

  

 

Return output: wachtwoord 

  

  

  

 



 

Deze functie zorgt ervoor dat een nieuw bedrijf wordt aangemaakt of de gegevens van een bestaand 

bedrijf worden bijgewerkt. 

PARAMETERS 

  

CheckOnExistingCompanyName Boolean 

CompanyGuid Guid 

CompanyName String 

HasRetention Boolean 

InvoiceAddress String 

InvoiceAddress2 String 

InvoiceCity String 

InvoiceNumber String 

InvoiceNumberSuffix String 

InvoiceZipcode String 

Phone String 

PostalAddress String 

PostalAddress2 String 

PostalCity String 

PostalNumber String 

PostalNumberSuffix String 

PostalZipcode String 

Remarks String 

Status String 

  

CALL 

  

 

  

RESPONSE 

  

 

Return output: CompanyGuid 

  

 

Met deze functie kan de betaalstatus van de factuur omgezet worden. 

PARAMETERS 

  

InvoiceGuid Guid 

  

CALL 

  

 

  

RESPONSE 

  

Return output: isInvoicePaid 

 

  

 

 



 

Met deze functie kan een wachtwoord voor de gebruiker worden ingesteld . 

PARAMETERS 

  

Password String 

PersonGuid Guid 

  

CALL 

  

 

  

RESPONSE 

  

 

Return output: 1 = OK 

  2 = Error 
 

  

 

Bij het aanroepen van deze functie kan een persoon aangemaakt of bijgewerkt worden. 

PARAMETERS 

  

BirthDate String 

BirthPlace String 

CheckOnExistingEmail Boolean 

CompanyGuid Guid 

Email String 

Firstname String 

Gender  

Initials String 

IsMainContactPerson Boolean 

IsStudent Boolean 

Lastname String 

Middlename String 

PersonGuid Guid 

  

CALL 

  

 

  

RESPONSE 

  

Return output: personGuid 

 

  

 

  

  

 



 

Wanneer een product bekend is dan kan deze functie gebruikt worden om een productlevering aan te 

maken. 

PARAMETERS 

  

CompanyGuid Guid 

ContactPersonGuid Guid 

DeliveryDate Date 

Number Int 

ProductGuid Guid 

SalesPrice Decimal 

Title String 

  

CALL 

  

 

  

RESPONSE 

  

 

Return output: productDeliveryGuid 

  

 

 Hiermee kan een inschrijving voor de cursist aangemaakt worden. 

PARAMETERS 

  

ActionCode String 

AdditinalInvoiceItems String 

ApplicantGuid Guid 

CheckOnMax Boolean 

CourseGuid Guid 

CourseRouteGuid Guid 

DefaultFee Decimal 

ExternalID String 

Modules String 

PersonGuid Guid 

PoNumber String 

ReferenceNumber String 

RuCodeID Int 

  

CALL 

  

 

  

RESPONSE 

  

 

Return output: personRegistrationGuid 

  

  



 

Met deze functie kunnen op basis van RegistrationGuid extra factuurposten worden toegevoegd aan de 

inschrijving. 

  

PARAMETERS 

  

DefaultFee Decimal 

InvoicePostID Int 

Number Int 

RegistrationGuid Guid 

  

CALL 

  

 

  

RESPONSE 

  

 

Return output: personRegistrationGuid 

  

 

Bij het aanroepen van deze functie kan een cursist aangemaakt of bijgewerkt worden. 

  

PARAMETERS 

  

BirthDate Date 

BirthPlace String 

CheckOnExistingEmail Boolean 

CompanyGuid Guid 

Email String 

Firstname String 

Gender  

Initials String 

Lastname String 

Middlename String 

Mobile  

PersonGuid Guid 

  

CALL 

  

 

  

RESPONSE 

  

 

Return output: studentGuid 

 

  

 

  

 



 

 

Voor vragen over ChainWise kunt u contact opnemen met onze supportafdeling. 

074 24 90 430 of support@chainwise.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn op ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch te bereiken via:  

074 24 90 430 

mailto:support@chainwise.nl

