Autoconnect WEBDIV:
Single sign-on interface
Versie 1.3, april 2014
Dit document beschrijft de single sign-on URL en het meesturen van gegevens voor het
inschrijvingsformulier van de Autoconnect WEBDIV applicatie voor het online inschrijven van
voertuigen.

Single sign-on
Om de gebruiker toe te laten om vanuit een andere applicatie in te loggen in Autoconnect
WEBDIV, kan een single sign-on dienst gebruikt worden.
De member-account en minimaal 1 gebruiker moeten op voorhand aangemaakt zijn in onze
Webdiv toepassing, en geldige toegang hebben (d.w.z. het contract moet in orde zijn en
opgestuurd aan de inMotiv servicedesk).
De single sign-on werkt door een HTTPS GET of een POST te sturen naar volgende URL:
https://webdiv.inmotiv.be/purl.asp

1.

Verplichte variabelen:

A. Uw gebruikers gebruiken allen dezelfde clientcode (u heeft bv. koepelcontract):
Volgende variabelen moeten in de aanroep zitten:
- clientcode: een vaste code van 3 letters, die u door inMotiv wordt verstrekt
- user: de gebruikersnaam (login) van de gebruiker die wil inloggen
- cbfa: het FSMA nummer van het kantoor
- lang: de taal waarin de omgeving moet staan bij inloggen (NL of FR)
- key: is de MD5 hash van een concatenatie van verschillende elementen:
MD5(pwd & clientcode & "_" & username & "_" & cbfa & "_" & datum)
waarbij datum van formaat DD-MM-YY is, en pwd een vast afgesproken woord is, dat u door
inMotiv wordt verstrekt
B. Uw gebruikers gebruiken verschillende clientcodes (uw gebruikers zijn elk afzonderlijk
aangesloten bij Autoconnect WEBDIV):
Volgende variabelen moeten in de aanroep zitten:
- user: de gebruikersnaam (login) van de gebruiker die wil inloggen
- userpass: het paswoord van de gebruiker die wil inloggen, zoals via de website
- lang: de taal waarin de omgeving moet staan bij inloggen (NL of FR)

2.

Facultatieve variabelen:

Volgende gegevens kunnen optioneel ook worden meegestuurd.
Indien aanwezig, dan worden ze automatisch ingevuld op het formulier:
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-

RR: rijksregister nummer van de aanvrager (kantoorhouder)
TA: is het type aanvrager: P voor particulier of C voor company
NR: het nationaal nummer van de titularis van het voertuig indien particulier
BTW: het ondernemingsnummer van de titularis indien een company
CH: chassisnummer
CG: controlegetal van de 705 (modulo chassis)
VZ: verzekeringsmaatschappij (werkt enkel met maatschappijen waarvoor mandaat)
PN: polisnummer
PB: begindatum verzekering

1.

Bloc retour REST-service

U kunt na de inschrijving ook de inschrijvingsgegevens geautomatiseerd opvragen door
middel van een HTTPS REST-service.
Vraag de documentatie van deze dienst op bij inMotiv.
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