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Vóór update testomgeving 

☐ Verifieer uw e-mailadres: Vul in uw huidige omgeving, bij ‘Gebruikers’, het veld ‘E-mailadres voor 

verificatie’. Dit is het e-mailadres van de gebruiker die bekend is binnen Azure Active Directory.  

Na update testomgeving 

☐ Profielen: Configureer uw profielen in uw testomgeving én exporteer deze. Lees hier hoe u 

profielen stap voor stap naar uw hand zet.  

☐ Machtigingssets: Controleer en werk uw machtigingssets bij en exporteer de machtigingssets. 

☐ E-mail nummerreeks: Vul uw e-mail nummerreeks aan in ‘Documentopslaginstellingen’. 

☐ 3PL-instellingen (klant): Vul ‘SMTP Aan E-mail TEST’ in ‘3PL-instellingen (klant)’ om e-mails te 
kunnen versturen.  

☐ Telnet scan emulator: Download de nieuwe Telnet proxy. Plak vervolgens in het .cmd-bestand de 
juiste bestandslocatie van de telenetproxy.exe.  

☐ Printserver: Contoleer de printserver bij berichtsoorten SND-PDF en SND-ZPL. Eindigt de 
transportlocatie op DIPOST dan moet deze vervangen worden door de nieuwste versie – ook 
wanneer u werkt met een On Premise oplossing. De transportlocatie moet zijn: 
http://<dnsname>:7676/print  

☐ SFTP verbinding: Vervang uw FTP verbinding voor een SFTP verbinding. Dit kunt u vinden onder 
‘Bestandsoverdracht’.  

Vóór update productieomgeving 

☐ Verifieer uw e-mailadres: Vul in uw omgeving, bij ‘Gebruikers’, het veld ‘E-mailadres voor 

verificatie’ in. Dit is het e-mailadres van de gebruiker die bekend is binnen Azure Active Directory.  

Na update productieomgeving 

☐ Profielen: Importeer uw eerder geconfigureerde profielen.  

☐ Machtigingssets: Importeer uw eerder bijgewerkte machtigingssets. 

☐ E-mail nummerreeks: Pas uw e-mail nummerreeks aan in ‘Documentopslaginstellingen’. 

☐ 3PL-instellingen (klant): Vul ‘SMTP Aan E-mail TEST’ in bij ‘3PL-instellingen (klant)’ om e-mails te 
kunnen versturen.  

☐ Printserver: Contoleer de printserver bij berichtsoorten SND-PDF en SND-ZPL.  
De transportlocatie moet zijn: http://<dnsname>:7676/print.  

☐ Gebruiker printerselectie: Werk de gebruiker printerselectie bij. Deze wordt niet overgenomen uit 

uw testomgeving. 

☐ Taakwachtrijposten: Zet de taakwachtrijposten instellingen op gereed.   

Checklist 
Voorkom de meest voorkomende foutmeldingen tijdens 

uw update door alle stappen af te vinken.  

https://www.boltrics.nl/2021/01/07/blog-configureer-uw-profielen-eenvoudig-in-de-nieuwste-versie-van-business-central/
https://www.boltrics.nl/downloads-bc-17/
https://bpbcdownloads.blob.core.windows.net/170/BoltricsPrintServerInstallation17.pdf
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Web Services en Data Integraties 

☐ URL aanpassen web services:  

- Voor Test Update: TEST_XXX (oud) naar TEST-XXX (nieuw)  

- Na update productieomgeving: PROD_XXX (oud) naar PROD-XXX (nieuw) 

☐ Aanpassen inkomend bericht in Dynamics: Voor het versturen van een web service naar 

DIPost is het nodig om een extra Header toe te voegen aan het request:  

SOAPAction = urn:microsoft-dynamics-schemas/codeunit/DIPost:PostXml 

 


