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Inleiding
De koppeling Heat is bedoeld om periodiek gegevens tussen OpenKOP en
HEAT te synchroniseren.
In de HEAT Oracle database zit een tabel Profile, deze wordt
gesynchroniseerd vanuit OpenKOP waarbij OpenKOP leidend is.
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Installatie
Kopieer de hele map
P:\OpenKOP\Version 1.1.0\Application\Modules\Heat naar een
server.
Open in de map \conf\ het bestand openkopheatprofile.ini
Bij ;database heat profile worden de connectiegegevens voor de
HEAT Oracle database opgegeven.
;Port= hoeft normaliter niet gevuld te worden, dat is default 1521
Password= hier komt het ongecrypte password.
; the webservice host and port
host_webservice = geef je de hostname van de webservice
port_webservice = 9763
; soap_protocol
use_protocol = http
; soap_protocol endpoint
use_protocol_endpoint = Http (Let op! case sensitive)
; advanced! soap protocol version
soap_version = Soap11
; advanced! trigger the use of multiple databases in webservice
server
instance = de instance van de webservice.
; advanced! wsdl prefix
wsdl_arg_prefix = args
;ploginname van deze applicatie in OpenKop
loginname= gebruiker met leesrechten op alle productietabellen
loginpass= haal de MD5 hash uit de database
logfile=

De SQL query's staan in
\lib\nl\openkop\modules\heatprofile\workers\ Indien nodig kunnen
deze aangepast worden aan de gewenste situatie.

OpenKOP koppeling HEAT

Pagina 3 van 4

Taak plannen
In de map \bin\ staat een batch bestand om de koppeling te starten. Dit
batch bestand kan gebruikt worden om de koppeling periodiek uit te laten
voeren, bijvoorbeeld iedere nacht.
Voeg bij Geplande taken een nieuwe taak toe. En geef deze een adequate
naam, bijvoorbeeld DataSQL.
Open eigenschappen van de taak.

Verwijs bij uitvoeren naar het batchbestand.

Ondersteuning
Eventuele vragen betreffende de techniek van OpenKOP kunt u richten
aan:
Joek Hondius
of
Chris Schaeffer

e-mail j.hondius@rem.nl
e-mail c.schaeffer@rem.nl

REM Automatisering b.v.
Cruquiusweg 60 – 62
1019 AH Amsterdam
Telefoon 020 5611121
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