OZNAMOVACÍ DOPIS
EU Hub vydání 1.5
12. července 2019

Dobrý den všem,
Nasazení IQE
EMVO může oznámit, že EU Hub vydání 1.5 bylo nyní nasazené do prostředí IQE.
IQE testování
Kromě nasazení Vydání 1.5 do prostředí IQE, jsme také aktualizovali Arvato National Systems pro
Norsko a Francii a Solidsoft National Systems pro Dánsko a Česko republiku.
Nové vydání Arvato National Systems bude obsahovat změnu časového razítka pro shodu s formátem
UTC Zulu. Toto vydání jsme již nasadili v prostředí IQE pro Francii a Norsko. EMVO silně doporučuje
všem OBP partnerům provést testování IQE a zajistit správné přijetí call-back zpráv z těchto národních
systémů. Toto testování doporučujeme provést co nejdříve a to před 25. červencem, jelikož existuje
potenciální riziko (v závislosti na vaší implementací systému), že díky této změně časového razítka
nedojde k přijetí call-back zpráv ani oznámení. Nicméně pravděpodobnost tohoto rizika je velice nízká.
Berte v potaz, že aktuální WSDL už nyní specifikuje formát UTC Zulu, jedná se tedy o již platný technický
požadavek, a vaše systémy by tedy tento formát již měly podporovat.
Pokud narazíte na nějaké problémy s IQE z důsledku této změny časového razítka, kontaktujte prosím
náš Helpdesk. Při jakémkoliv kontaktu s Helpdeskem v této záležitosti použijte prosím následující
formát předmětu mailu: VAŠE ČÍSLO CP, UTC Zulu timestamp testing.
Finalizace technické dokumentace
Jak jsme psali v našem oznamovacím dopisu z 28. června, finalizovaná technická dokumentace
odpovídající EU Hub vydání 1.5 je nyní k dispozici. Veškerá finalizovaná dokumentace je k dispozici v
balíčku technické dokumentace (Technical Information Pack) na OBP portálu.
Mezi technické dokumenty vystavené na OBP portálu patří:
EMVS0714 - EMVS SDK pro OBPs v8.1
EMVS0787 - EMVS Java SDK instrukce k instalaci
EMVS0794 - EMVS OBPS NET SDK instalační manuál V3.1
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Java SDK 2019-June Code (kód pro červen)
.NET SDK CALLBACK 2019-June Code (kód pro červen)
.NET SDK Injector 2019-June Code (kód pro červen)
Nasazení vydání 1.5 do produkčního prostředí (PRD)
EMVO bude i nadále komunikovat nasazení EU Hub vydání 1.5 do produkčního prostředí (PRD).
Pro více informací, včetně změn v nové funkcionalitě a ohledně Vydání 1.5, viz prosím naše předchozí
oznamovací dopisy ze dnů 26. dubna, 6. června a 28. června.
V případě jakýchkoliv otázek či nejasností, neváhejte kontaktovat náš Helpdesk:
Tel. Helpdesk: +372 611 90 44
E-mail: helpdesk@emvo-medicines.eu
Tým EMVO
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