
DST 3.0 introductie
Uitbreiding informatiemodel fiets – Attributenmodel O&A – 3.0 platform – 3.0 API



Platform DST 3.0 en DST 
standaard 3.0 gereed in testfase

Volledig nieuw ontwikkeld platform en DST standaard



DST 3.0 standaard

• DST standaard volledig Engels
• Veldnamen / attribuut namen Engels
• Codes verplicht in Engels en in KAPITALEN
• Algemene kenmerken uitgebreid
• Fietskenmerken uitgebreid
• Introductie attributen model O&A (en kleding)
• Dynamische methodiek om attributen te beheren en uit te breiden binnen 

standaard 3.0



DST 3.0 platform

• Authenticatie sterk verbeterd (Open source Keycloak)
• Eén manier om in te loggen bij DST Admin, Dashboard en API

• Nieuw platform voor 3.0 
• Ontwikkeld in JAVA

• Nieuwe API’s voor 3.0 (Swagger)
• Token authenticatie 



DST 3.0 model



Artikelstandaard 3.0 vs 2.1

• Artikelstandaard 3.0 is tijdens het project geheel gestandaardiseerd naar 
Engelse benamingen voor alle mogelijke datavelden binnen de standaard.

• Artikelstandaard 3.0 slaat aangeleverde artikelen op in JSON formaat in een 
Postgres database. (2.1 was MySQL database).

• Artikelstandaard 3.0 authenticatie wordt afgehandeld via Open Source 
Keycloak (via een token)

• De 3.0 REST API (leveranciers) maakt dan ook gebruik van dezelfde 
accountgegevens als voor het leveranciersdashboard en DST Admin. 

• De 2.1 artikelstandaard maakt (vooralsnog) gebruik van authenticatie via 
usernaam en wachtwoord om toegang te verlenen tot de 2.1 REST API’s.



Artikelstandaard 3.0 vs 2.1

• Stock (integer)
• productgroup_supplier (string)
• units_in_packaging (integer)
• weight_capacity (decimaal)
• webshop_item (Boolean)
• workshop_item (Boolean)
• dropshipment_item (Boolean)
• hs-code (string)
• weee (string)
• surtax_type (codelijst)

• surtax_code (string)
• surtax_price (decimaal)
• quality_mark (codelijst)
• warranty_general (integer)
• warranty_other (string)
• Colourcode (string)
• lease_price (decimaal)
• lease_period (intger)

Uitbreiding algemene kenmerken (voor alle productgroepen)

• bill_of_material ->  ean / artikelnummers van alle onderdelen van het product



Artikelstandaard 3.0 vs 2.1

bill_of_material ->  ean / artikelnummers van alle onderdelen van het product

• DST heeft geen rol bij het genereren van een 
exploded view of andere methode om de onderdelen 
van een fiets op te zoeken. 

• POS / ERP leveranciers kunnen hier natuurlijk een 
oplossing voor maken.



Artikelstandaard 3.0 vs 2.1

• registration_required
• wheelsize_front
• wheelsize_rear
• pedals_brand
• pedals_model
• riding_posture
• inseam
• childseat_possible
• frame_description
• geometrie (15 kenmerken)
• headset_adjustable
• tyre_size_front
• tyre_size_rear
• seatpost_suspension
• energy_source_front_light

• energy_source_rear_light
• lock_brand
• lock_model
• ART_classification
• connectivity_functions (codelijst)
• support_levels
• recharge_technology
• maximum_speed
• range_extender
• charger_brand
• charger_specific_elements
• engine_noise_level
• engine_torque
• display_model
• display_functions (codelijst)

Uitbreiding fiets kenmerken (groep 1)



3.0 nieuwe verplichte velden (bestaand 2.1)

Fiets specifieke velden
• modelyear
• wheelsize_front
• wheelsize_rear
• ebike_type

• NORMAL
• SPEED PEDELEC
• INDEPENDENTLY

• battery_included_in_base_price

Algemene velden
• ean_upc
• pos_image
• vat
• short_description
• long_description
• long_description



Artikelstandaard 3.0 O&A Attributen

Alle productgroepen anders dan 1 (fietsen) kunnen met 3.0 voorzien worden van 
attributen

• DST heeft regie bij het toewijzen van attributen aan 
productgroepen

• Een attribuut kan maar 1 x voorkomen
• Attributen model uitsluitend via API te gebruiken!



Authenticatie Keycloak (token)

• Voor elke actie richting de DST 3.0 API’s zal er een token opgehaald moeten 

worden middels een http POST van het type ”x-www-form-urlencoded”

• Wanneer we een 2.1 API op het 3.0 platform implementeren zal deze ook 

met deze authenticatie methode werken



API’s leverancier



API’s afnemers



Architectuur
End of live



Aanlevering artikeldata leveranciers

artikelen aan te leveren o.b.v. artikelstandaard 2.0 via CSV
artikelen aan te leveren o.b.v. artikelstandaard 2.0 via de REST API

artikelen aan te leveren o.b.v. artikelstandaard 3.0 via CSV
artikelen aan te leveren o.b.v. artikelstandaard 3.0 via de REST API

April

juli



Verhuizen overige 2.1 API’s

• Alle nuttige en gebruikte 2.1 API’s worden t.z.t. verhuisd  naar 3.0
• Deze zullen allen gebruik gaan maken van token
• Tot de verhuizing zal er gebruik gemaakt moeten worden van beide 

authenticatie protocollen



Migratie 2.1 data naar 3.0 platform

Augustus

2.1 3.0



Migratie 2.1 Admin tools naar 3.0 platform

Augustus

2.1 3.0

GLN beheer – Autorisatie beheer – codelijsten beheer – Afnemer beheer - Rapporten



Ophalen data afnemers

artikelen af te nemen o.b.v. artikelstandaard 2.1 via REST API
Authenticatie via user / password

DST 3.0 af te nemen o.b.v. 3.0 API 
DST 2.1 af te nemen o.b.v. 2.1 API

Via token op te vragen middels een http POST van het type ”x-www-form-urlencoded”

Sept



Demo test omgeving DST 3.0

API TEST 3.0 : https://dst3-api.test.platformdst.nl/api/docs/swagger-ui/index.html
/api/docs/admin
/api/docs/customer
/api/docs/supplier
ADMIN TEST 3.0 : https://dst3.test.platformdst.nl
Keycloak : https://keycloak.platformdst.nl/auth/admin/DST-NonProd/console

https://dst3-api.test.platformdst.nl/api/docs/swagger-ui/index.html
https://dst3.test.platformdst.nl/
https://keycloak.platformdst.nl/auth/admin/DST-NonProd/console


Verzoek aan deelnemers

CSV aanlevering 3.0 standaard (Alleen fietsen en algemene kenmerken O&A)
• Artikeldata 3.0 aanleveren fietsen in CSV (voor deelnemers die CSV gebruiken) bij testomgeving DST

• Template 3.0 vanaf maandag beschikbaar op www.stichtingdst.nl
• Aanlevering kan via mail of een ftp locatie (SFTP)

JSON aanlevering test omgeving 3.0 API. (Fietsen en O&A incl attributen)
• Artikeldata 3.0 aanleveren fietsen in JSON (voor deelnemers die de API gebruiken) bij testomgeving DST
• Artikeldata 3.0 aanleveren O&A in JSON (voor deelnemers die de API gebruiken) bij testomgeving DST
• in nader te bepalen artikelgroep (i.v.m. aanmaken attributen)

Attributen lijst en codelijsten
• Deelnemers gezocht die willen meedenken over de aan te maken attributen voor O&A
• Deelnemers gezocht die willen meedenken over het moderniseren van de codelijst inhoud bestaande 

codelijsten en willen meedenken over inhoud nieuwe codelijsten

http://www.stichtingdst.nl/


Verzoek aan deelnemers

Voorbeelden:

1A00 Stadsfiets
1A01 Elektrische stadsfiets
1A10 Transportfiets
1A11 Elektrische transportfiets
1A20 Moederfiets
1A21 Elektrische moederfiets



Verzoek software leveranciers

JSON opvraag vanuit testomgeving 3.0 API. (Fietsen en O&A incl attributen)
• Artikeldata 3.0 JSON fietsen in uit testomgeving DST
• Artikeldata 3.0 O&A O&A JSON uittestomgeving DST
(In nader te bepalen artikelgroep i.v.m. aanmaken attributen)



Support leveranciers

• Nieuwe 3.0 CSV template vanaf maandag a.s. beschikbaar 
(support@stichtingdst.nl)
• Uitsluitend via SFTP

• Support beschikbaar (Ritense) voor overstap API 3.0 leveranciers



Support software leveranciers

• Support beschikbaar (Ritense) voor overstap API 3.0
• Aanmelden via support@stichtingdst.nl



Gijs Hoff
+31630594849


