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1.  Testscope SEPA @ Van Lanschot 
2.  Testproces voor aanlevering PAIN bestanden 
3.  Aanvullingen Van Lanschot op specificaties PAIN 
4.  Aanvullingen Van Lanschot op specificaties MT940 
5.  Contactinformatie 
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1. Testscope SEPA @ Van Lanschot 

Testmogelijkheden 

SEPA Credit Transfer:  Vanaf september 2012 testen van de PAIN bestanden 

SEPA CT CPS:   Vanaf Q1 2013 

SEPA Direct Debit:  Vanaf Q2 2013 testen van de PAIN bestanden 

MT940 bestaand:  IBAN informatie reeds beschikbaar voor NL-nummers 

MT940 SEPA:   Uitgebreide SEPA informatie beschikbaar 
   op basis van gestructureerd veld 86 
   per november 2012 
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2. Testproces 

1.  Specificaties zijn beschikbaar, vragen welkom. Voorbeeldbestanden kunnen 
beschikbaar worden gesteld. 

2.  Doelstelling van de testrun: 
 - syntax en semantiek van de bestanden; 
 - beoordeling uitval; 
 - beoordeling verwerking. 

3.  BIC tot begin 2013 nog verplicht in testtraject 
4.  Indien meer dan 200 transactie of in bijzondere testgevallen graag even 

contact vooraf. 
5.  De eerste twee testruns zijn kosteloos. 
6.  Testen worden planmatig uitgevoerd. Testaanvraag via 

sepa@vanlanschot.com 
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3. Aanvullingen op de PAIN specificaties 

In aanvulling op de specificaties van “XML message for SEPA Credit Transfer 
Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands”, Version 6.0: 
1.  Alleen overeengekomen Structured Remittance Information wordt 

doorgegeven (IBAN Acceptgiro, iDEAL en FiNBOX). 
2.  Salaris batches worden altijd gecomprimeerd teruggemeld. 
3.  Omdat niet alle pakketten Batch boeking ondersteunen kan bij het insturen 

gekozen worden om een bestand gecomprimeerd te verwerken. 
4.  Validatie bij aanlevering kan deels worden genegeerd (bestandsnaam en 

controlegetal). 
5.  BIC wordt vanaf Q1 2013 optioneel/overschreven o.b.v. IBAN voor NL-rek. 
6.  Debiteurgegevens worden gevuld op basis van de rekeninggegevens bij 

Van Lanschot. 
7.  -1 jr < Execution date > +1 jr 



4a. MT940 specificaties 



4b. MT940 specificaties 



4c. MT940 specificaties 



4d. MT940 specificaties 



42. MT940 specificaties 



4b. MT940 specificaties – Reject/Return 



5. Contactinformatie 
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Testprotocol najaar 2012 

1.  Eventuele onduidelijkheden of aannames kunt u nu al met ons delen zodat niet pas straks bij het testen blijkt dat er onduidelijkheden 
waren die nu al zijn te voorzien. 

2.  De testrun heeft het karakter van een finale test voor productie en daarmee een (her)bevestiging dat het goed is. De testrun is geen 
iteratief traject om de fouten er uit te halen. Van Lanschot vraagt u pas bestanden aan te leveren nadat het interne testtraject is 
afgerond en de systemen een productie-status of late Beta-release-status hebben. 

3.  Voor de volledigheid ontvangen wij bij de aanvraag van de testrun een overzicht van de banken waarmee deze of eerdere releases zijn 
getest en met welk deel van de testset. 

4.  De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de software blijft bij de softwareleverancier. De testrun is geen goedkeurings-certificataat 
van Van Lanschot Bankiers. 

5.  Het is aan de softwareleveranciers om te bepalen hoe uitgebreid er getest wordt. Van Lanschot kan zowel enkele transacties aan als ook 
grotere hoeveelheden/meerdere testsituaties. Wij zouden het op prijs stellen als u de testsets die u wilt testen met ons vooraf zou 
delen. Wij kunnen op basis daarvan beoordelen of het realistisch is dat alle uitgangssituaties daarvoor in de testomgeving gereed staan. 

6.  De testruns worden eerst uitgevoerd nadat de testset door Van Lansschot is geaccepteerd. Dit betekent niet dat wij de testset 
inhoudelijk controleren en goedkeuren maar dat wij het realistisch achten dat de test goed is voorbereid en kan worden uitgevoerd. 

7.  Het resultaat dat u vanaf november 2012 Van Lanschot terug krijgt is een MT940 SEPA met daarin de geboekte posten. De controle op 
juistheid dient de softwareleverancier zelf uit te voeren. 

8.  Het uitvoeren van elke testrun in de hele keten vraagt een aanzienlijke capaciteit. Aan de eerste twee testruns zijn geen kosten 
verbonden. Dit onder voorwaarden dat de softwareleverancier zich houdt aan de geaccepteerde testset, de eventuele fouten uit de 
eerste testrun niet wijzen op onvolledig afgesloten unit-, systeem en ketentests bij de software leverancier en dat de software een 
productie- of late beta-release status heeft. 

9.  Tot slot merken we op dat de tests worden uitgevoerd in een testomgeving waar ook andere ontwikkelingen op plaatsvinden. Hoewel 
wij al het mogelijk zullen doen om de test op de geplande momenten te laten doorgaan kunnen we niet garanderen dat dit altijd zo is. 


