
Leesmij

De kennisbank van LogiPoort vindt u op support.logihuis.nl
Daar vindt u ook de stappenplannen om het PKI-certificaat of Servercertificaten te 
installeren.

Heeft u problemen met updaten? Download de LogiPoort update vanaf deze link en voer 
dit bestand uit om de update handmatig te installeren. 

Versie 11.1 – november 2022
• De servercertificaten voor de Belastingdienst zijn vervangen per 2 november 2022.

Deze kunt dient u te installeren. Kijk voor meer informatie in dit artikel. 
Krijgt u een foutmelding over een token? Lees dit artikel.

Versie 11.0 – mei 2022
• Het Servercertificaat voor de Belastingdienst is vervangen per 15 mei 2022. 

Krijgt u een foutmelding over een token? Lees dit artikel.

Versie 10.9 – december 2021

• AGH is gewijzigd van naam naar Appel. Ook de url van de webservice is 
aangepast.

Versie 10.8 – juli 2021

• Het Servercertificaat voor de Belastingdienst is vervangen per 22 juli 2021. 
Krijgt u een foutmelding over een token? Lees dit artikel.

Versie 10.7 – maart 2021

• Capgemini webservice url aangepast.
• APG response alleen in xml. Hierdoor komen er geen FTP-0101-errors 

meer bij APG.
• Capgemini toegevoegd aan de controlelijst.
• Detailhandel uit Instellingen TKP > tab PA formaat en de controlelijst verwijderd.

Versie 10.6 – december 2020

Let op: De G3 PKI-certificaten en servercertificaten worden ingetrokken per 2021. 
Uw PKI-certificaat dient vervangen te worden naar G1. Neem hierover contact op met uw 
certificaat verstrekker.

https://support.logihuis.nl/categorie/logipoort
https://support.logihuis.nl/kennisbank/servercertificaten-installeren
https://support.logihuis.nl/kennisbank/het-binnenkomende-bericht-is-ondertekend-met-een-ander-token
https://support.logihuis.nl/kennisbank/het-binnenkomende-bericht-is-ondertekend-met-een-ander-token
https://support.logihuis.nl/kennisbank/het-binnenkomende-bericht-is-ondertekend-met-een-ander-token
https://logi1.nl/logipoortupdate.exe
https://support.logihuis.nl/kennisbank/servercertificaten-installeren
https://support.logihuis.nl/kennisbank/pki-certificaat-installeren


Het bericht van Logius leest u op deze pagina en een toelichting kunt hier downloaden 
(.pdf).

• G1 servercertificaten toegevoegd.
◦ Servercertificaten installeren? Zie dit artikel

• Capgemini productieurl toegevoegd (detailhandel per 2021) 
◦ Meer informatie vindt u in dit artikel.

• Nieuwe webservice Centric toegevoegd. 
◦ Meer informatie vindt u in dit artikel.

• Berichtenverkeer SUSAG toegevoegd.

• APG responses kunnen vanaf deze update alleen in xml formaat opgeslagen 
worden.

• Fix voor AZL dat PA aan dient te staan voor het verzenden van alleen UPA.

Versie 10.5 – oktober 2020
• Capgemini toegevoegd (detailhandel per 2021) 

◦ De url van de webservice volgt in de volgende update.
◦ Meer informatie vindt u in dit artikel.

• Nieuw servercertificaat van de Belastingdienst(dgp2) toegevoegd.
◦ Meer informatie vindt u in dit artikel van Logius.

Versie 10.4 – maart 2020
• Functionaliteit Controlelijst verbeterd. 
• Nu ook mogelijk om het tijdvak te selecteren bij het opschonen.
• Mogelijkheid meldingen opnieuw opbouwen op basis van logfiles. 

Versie 10.3 – januari 2020
• Correctie url's UPA TKP en Centric. 
• Nieuw endpoint digipoort en certificaten toegevoegd. 

Deze dienen geinstalleerd te worden. Zie dit artikel.
• TKP koppelingen geschikt voor UPA.
• Diverse fixes (GBK en PFZW)

Versie 10 – oktober 2019
• Centric UPA beschikbaar (zie Opties > Instellingen Centric)
• TKP UPA beschikbaar (zie Opties > Instellingen TKP)

Via Centric en TKP kunt u vanaf 2020 UPA berichten versturen
• Er is een nieuw certificaat beschikbaar voor Digipoort. 

Certificaatnaam: dgp_procesinfrastructuur_nl meer informatie op deze pagina.
• Functionaliteit lockfile verbeterd. 
• Koppeling met LogiPoort webservice.

https://support.logihuis.nl/kennisbank/certificaat-wijziging-digipoort-logipoort
https://support.logihuis.nl/kennisbank/certificaat-wijziging-digipoort-logipoort
https://www.logius.nl/diensten/digipoort/update
https://support.logihuis.nl/kennisbank/instellingen-capgemini-logipoort
https://support.logihuis.nl/kennisbank/instellingen-centric
https://support.logihuis.nl/kennisbank/instellingen-capgemini-logipoort
https://support.logihuis.nl/kennisbank/servercertificaten-installeren
https://support.logihuis.nl/wp-content/uploads/2019/04/20201204-Toelichting-certificaatvervanging.pdf
https://support.logihuis.nl/wp-content/uploads/2019/04/20201204-Toelichting-certificaatvervanging.pdf
https://logius.nl/actueel/blog-pkioverheid-certificaat-vervangingsplan

