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Achtergrond
Huidige situatie:
• Klantmandaten worden door ODA’s versnipperd aan de
verschillende netbeheerders aangeleverd, met voor elke
netbeheerder iets andere scheidingstekens / bestandsnamen.
• Netbeheerders gebruiken niet exact dezelfde validatie-rules bij de
verwerking van regels in het bestand (b.v. meerdere regels met
zelfde EAN)
• Enexis verwacht bestanden met alleen mutaties, andere
netbeheerders verwachten een totaalbestand.
• Snelheid van verwerking klantmandatenbestanden verschilt flink
per netbeheerder.
RNB’s willen verbeterpunt 8 uit onderzoekrapport van First Consulting
implementeren: Maak uniforme afspraken voor het bijwerken van
de ODA registers en faciliteer dit centraal
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Wat is er inmiddels gedaan
• Op 8 februari is in een workshop met Liander, Stedin en Enexis
gesproken over de implementatie van een centraal ODA
klantmandatenregister en de mogelijke invoerings-scenario’s
• Centrale ODA klantmandaten register zal vóór of gelijk met Portaal
CTS in gebruik worden genomen. Verwachtte go live datum zal zijn
in Q4 2017
• In de workshop is uitgesproken dat het wenselijk is dat ODA’s
allemaal tegelijk overgaan tot het centraal aanleveren van de
klantmandaten.
• High level user scenario’s zijn vastgesteld. Deze worden nu verder
uitgewerkt en implementatie start op zeer korte termijn
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Highlights nieuwe klantmandatenregister
• Aanlevering alle klantmandaten per ODA in één bestand naar de beheerder
van het centraal ODA klantmandatenregister
• Snelle verwerking van klantmandatenbestanden (<24 uur)
• Klantnaam verdwijnt als veld uit klantmandaat.

• 2 toegestane formaten (maximale bestandsgrootte 5Mb)
• Totaalbestand vervangt alle klantmandaten van betreffende ODA
• Mutatiebestand met alleen wijzigingen
• Uploaden van klantmandatenbestanden na inloggen op centraal ODA
klantmandatenregister (handmatig of automatiseerd)
• ODA heeft (na inloggen) inzicht in geregistreerde klantmandaten

• RNB’s zorgen voor initiële vulling van het klantmandatenregister bij go-live
4

Format ODA klantmandatenbestand
Bestandsnaam:
• 1234567890123-ddmmyyyy-totaal-xxx.csv voor een totaalbestand
• 1234567890123-ddmmyyyy-mutatie-xxx.csv voor een mutatiebestand
xxx=volgnummer voor betreffende dag (bij meer bestanden per dag)
Inhoud:
• Header: EAN ODA;EAN Aansluiting;Begindatum;Einddatum
• Row: 1234567890123;123456789012345678; DD-MM-YYYY;DD-MM-YYYY
• Scheidingsteken wordt dus de puntkomma
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