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Handleiding installatie voor patch VIS 
 
Inleiding 

Van het Vergunningen Informatie Systeem (VIS) van Berkeley Bridge wordt regelmatig een 
versie uitgebracht. Deze heeft de vorm van x.y.p, bijvoorbeeld 4.8.4. Hierbij staat x voor de 
hoofdserie, y voor de subversie, en p voor ‘release’. In de loop van de tijd kan blijken dat er bugs 
in het programma blijken te zitten, of extra functionaliteit erg gewenst is. Er wordt dan een 
patch uitgebracht, die deze punten oppakt. Een patch zal altijd de p verhogen.  
 
Technisch applicatiebeheer 
 
Installatie 

De installatie van een patch vereist nooit een aanpassing van de database, maar houdt alleen 
maar in dat bepaalde bestanden worden overschreven. 
 
Een patch is altijd een zip bestand, waarin 0 of meerdere executables staan, en optioneel een 
map data, waarin .mdl en .mdlis bestanden staan.  
 
Alle executables kunnen over de oude versies worden heen gekopieerd. Deze executables staan 
altijd in de hoofdmap van VIS.  
De inhoud van de map data kan in de submap data van VIS worden gekopieerd. De oude 
bestanden moeten worden overschreven. Meestal staat de submap data in de hoofdmap van 
VIS. Wanneer niet helemaal duidelijk is waar deze map zich bevindt, kan in VIS worden gekeken 
waar de map zich bevindt; via bestand, instellingen, locatie, kennisbestanden. 
 
Functioneel applicatiebeheer 
 
Wijzigingen per patch 

De landelijke release van VIS 4.8 begon met nummer 4.8.4. 
 
Versie 4.8.5 (25 april 2018): 

• Openen van een momentopname in de geschiedenis van een subject leverde soms een 
foutmelding op. 

 
Versie 4.8.6 (5 juni 2018): 

• Er kon een foutmelding optreden bij het locken van een subject. 

• Er trad soms een onterechte foutmelding op bij het aanpassen van een subjectpersoon 
bij organisaties met meerdere gebieden. 

• Bij het aanpassen van een bedrijf konden op twee plekken 6 cijfers voor een postcode 
opgevoerd worden i.p.v. 4, wat vervolgens tot een foutmelding van de database leidde. 

• VIS HorecaService: 
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o Bij organisaties met meerdere gebieden, die gebruik maken van de ZsDms 
koppeling waarbij VIS bovendien als DMS fungeert, werden documenten soms in 
de directory van een verkeerd gebied opgeslagen. 

o Bij de aanvraag voor een incidentele festiviteit werd door de service bij het 
verkeerde product gekeken of er een geldige vergunning was. 

 
Versie 4.8.7 (12 juni 2018): 

• Als de lijst met subjecten met een nieuwe aanvraag uit een externe bron leeg was, 
leverde het selecteren van die lijst een foutmelding op. 

 
Versie 4.8.8 (17 augustus 2018): 

• Het Google Maps kaartje werkte niet meer. 
 
Versie 4.8.9 (31 oktober 2018) (update VIS HorecaService): 

• Fout hersteld wanneer aanvrager een rechtspersoon is. 

• Betere monitoring van de queue. 
 
Helpdesk 
Wanneer er technische of inhoudelijke vragen zijn kunt u bellen met de helpdesk van Berkeley 
Bridge op telefoonnummer 0172- 515146. Deze is bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:00 
uur. U kunt uw vragen ook via de email sturen: VIS@berkeleybridge.nl. 


