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Inleiding

Deze white paper voorziet elke 

IT-manager en -architect van de 

juiste kennis om een succesvolle, 

op diensten gebaseerde, 

integratie omgeving neer te 

zetten. Bent u betrokken bij de 

implementatie van een SOA op 

basis van Microsoft BizTalk 

Server? Via deze white paper 

leert u hoe u een gestructureerde 

basis kunt opzetten en er op 

verder kunt bouwen.
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Het doel van een service oriented architecture 

(SOA) is om modulaire applicaties te kunnen 

bouwen die uit onafhankelijke componenten 

bestaan. Deze componenten worden services 

genoemd. Door aandacht voor hergebruik 

worden ontwikkeltijd en -kosten minder en de 

onderhoudbaarheid beter. Daarnaast biedt de 

modulaire opzet voordelen voor het parallel 

plannen van werkzaamheden om zodoende 

dus in kortere tijd met meerdere teams grotere 

ICT-projecten uit te kunnen voeren. 

Principes

Services worden gebouwd aan de hand van de 

volgende algemeen geldende architectuur- en 

ontwerprichtlijnen:

•	 Alle services communiceren via een verge-

lijkbare manier met elkaar en zijn hiermee 

met elkaar compatible;

•	 De logica binnen de services is niet recht-

streeks gekoppeld aan onderliggende 

componenten en achterliggende systemen. 

Hiermee is er een zekere flexibiliteit bij 

uitbreidingen of veranderingen;

•	 Een service wordt ontworpen voor een 

functioneel doel en verbergt specifieke 

technische zaken van onderliggende werking 

of systemen;

•	 De te bouwen logica wordt in losse op 

zichzelf staande delen onderverdeeld zodat 

deze losse services kunnen vormen en 

hergebruikt kunnen worden;

•	 Een service is zelfstandig in staat om te 

functioneren (autonoom) en heeft geen 

referenties naar onderdelen buiten de 

service;

•	 Een service heeft geen wetenschap van 

eerdere aanroepen. Elke aanroep wordt 

behandeld alsof deze voor het eerst wordt 

gedaan met het oog op schaalbaarheid en 

betrouwbaarheid.

•	 Een service bevat metadata die beschrijft 

hoe deze te gebruiken is.

Gelaagdheid

De services kunnen worden ingedeeld in 

verschillende categorieën. Deze indeling is 

afhankelijk van de soort toepassing, plaats 

binnen het bedrijfsproces en mate van her-

bruikbaarheid.

•	 Een entity service is een service die een 

entiteit binnen de organisatie ontsluit. 

Hier zijn veelal standaardoperaties op van 

toepassing om te lezen, aan te maken, te 

wijzigen of verwijderen. Deze services 

kennen een hoge mate van herbruikbaar-

heid. 

•	 Een task service automatiseert een specifiek 

bedrijfsproces, roept daarbij andere services 

aan. Door het specifieke karakter is deze 

minder herbruikbaar.

•	 Een utility service heeft een technische 

toepassing en kent een hoge mate van 

Stap 1:  
De basis

Figuur 1 
Servicelagen 
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herbruikbaarheid. Denk hierbij aan een 

component voor standaard foutafhandeling 

of logging.

Meer achtergrondinformatie over Service 

Oriented Architecture is te lezen in SOA: 

Principles of Service Design, Thomas Erl, 

ISBN-13: 978-0132344821

BizTalk Server

Microsoft biedt met BizTalk Server een omge-

ving om services volgens een Service Oriented 

Architecture te ontwikkelen en implementeren. 

De berichtstructuren die binnen de services 

gebruikt worden, kunnen worden gestandaardi-

seerd door een Canoniek Datamodel (CDM). Dit 

is in BizTalk Server een XML schema-imple-

mentatie van types en entiteiten. Samen met 

een implementatie van operaties en berichten 

vormen deze het contract van de service. 

Om de aanroep en de uitvoering van een 

service te ontkoppelen wordt gebruikt gemaakt 

van een asynchroon queuing-mechanisme. 

Dit wordt de messagebox genoemd. Op het 

aanroepbericht zit een abonnement die ervoor 

zorgt dat deze bij de juiste service wordt afgele-

verd. 

BizTalk Server heeft uiteenlopende adapters om 

de service te verbinden met onderliggende 

systemen als Oracle, SQL Server of SAP. Deze 

systemen gebruiken andere structuren als 

gemodelleerd zijn binnen het CDM. Deze 

kunnen in BizTalk Server vertaald worden met 

de, op XSLT gebaseerde, grafische mapper.

Bij BizTalk Server kunnen orchestrations 

gebruikt worden om diverse andere services 

aan te roepen om op deze manier servicecom-

positie mogelijk te maken. Ook kan hiermee 

foutafhandeling worden geïmplementeerd of 

kunnen bedrijfsregels worden toegepast. Deze 

bedrijfsregels kunnen worden vastgelegd met 

de business rule engine (BRE). 

Het op deze manier implementeren van de 

standaard functionaliteit van BizTalk Server 

wordt binnen SOA ook wel enterprise service 

bus genoemd. Niet te verwarren met de ESB 

toolkit-extensie van BizTalk Server, die niet aan 

alle gestelde principes geheel kan voldoen. In 

bijzonder het principe dat een service zelfstan-

dig (autonoom) moet kunnen functioneren 

zonder referenties naar onderdelen buiten de 

service maakt de toolkit minder toepasbaar 

daar waar de SOA principes strict moeten 

worden toegepast. Er zijn echter ook voordelen 

bij het gebruik van de toolkit, die wellicht in 

sommige omgevingen of projecten zwaarder 

kunnen wegen. Het wel of niet gebruiken van 

de ESB Toolkit is echter geen onderdeel van 

de scope van deze paper.
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Domeinen

Binnen de omgeving waar een SOA moet 

worden geïmplementeerd moet worden 

bepaald of er een bedrijfsbreed model kan 

worden toegepast. Het model zal alle proces-

sen en afdelingen in het gehele bedrijf moeten 

kunnen bedienen. Zeker in een relatief over-

zichtelijke omgeving heeft zo’n bedrijfsbreed 

domeinmodel de voorkeur. 

In omvangrijke omgevingen is het echter vaak 

niet mogelijk om een universeel toepasbaar 

model te maken, omdat er deelgebieden 

kunnen worden aangewezen die te verschillend 

van opzet zijn. Zo kan bijvoorbeeld de omge-

ving van een bank bestaan uit een bedrijfson-

derdeel dat leningen verzorgt, waarbij een 

ander onderdeel beleggingsproducten levert, 

en weer een ander het betalingsverkeer. 

Verschillende werelden met eigen processen en 

eigenschappen. Dan is het zaak om het 

bedrijfsmodel onder te verdelen in verschillende 

domeinen. Dit betekent echter een grotere 

inspanning voor ontwerp, bouw en onderhoud.

Domeinmodel

Per domein moet een domeinmodel worden 

opgesteld. Dit domeinmodel is een beschrijving 

van de objecten binnen het model. Binnen 

unified modeling language (UML) kan een 

domeinmodel middels klassendiagrammen 

beschreven worden. Deze conceptuele 

klassendiagrammen hebben geen operaties of 

methodes, maar alleen attributen en relaties. 

Analyse

Als input voor het model kunnen bijvoorbeeld 

functionele documentatie, use cases of 

interviews met zaakdeskundigen gebruikt 

worden. Door de verzamelde informatie 

taalkundig te ontleden kunnen de klassen en 

attributen worden vastgesteld. 

Onderscheid in elke zin de zelfstandige 

naamwoorden en de werkwoorden en let 

daarbij op het volgende:

•	 Betreft het een persoon die een actie doet, 

is het de actor die ook een klasse kan zijn;

•	 Is het een werkwoord dan kan het een 

methode of operatie betreffen;

•	 Bij een eenvoudige waarde als kleur of 

bedrag is het waarschijnlijk een attribuut;

•	 Overige zelfstandige naamwoorden zijn 

klassen. 

Neem als voorbeeld onderstaande functionele 

beschrijving:

•	 Een klant kan orders plaatsen;

•	 Een klant kan eerder geplaatste orders 

inzien;

•	 Een order heeft een nummer, besteldatum, 

afleverdatum, afleveradres en status;

•	 Een order bestaat uit orderregels;

•	 De orderregels bestaan uit aantal, prijs en 

Stap 2:  
Logisch ontwerp

Figuur 2 
Eén domeinmodel versus verschillende domeinen. 
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het product;

•	 Een product heeft een identificatie, naam en 

leverancier. 

De woorden in rood zijn hiermee geïdentificeerd 

als actor, paars zijn werkwoorden en geven de 

methodes aan, geel de attributen en groen de 

klassen. 

Modelleren

Nu de mogelijke klassen en attributen zijn 

bepaald kunnen ze vastgelegd en verder 

uitgebreid worden in het domeinmodel. 

Een bekende UML-tool is Sparx Systems 

Enterprise Architect. Hiermee kunnen de 

bedrijfsprocessen en domeinen worden 

gemodelleerd. Ook kan hiervoor Microsoft 

Office Visio met een UML Model Diagram 

template worden gebruikt.

Gebruik bestaande of herbruikbare types zoals 

bijvoorbeeld voor adres die voor allerlei soorten 

adressen toegepast kunnen worden. Zo kan 

voor factuuradres en afleveradres een stan-

daardtype adres worden gebruikt.

Leg associaties tussen de verschillende klassen 

om relaties weer te geven.

Figuur 4 
Adrestype in UML klassendiagram. 

Figuur 3 
Associaties van UML klassendiagrammen. 
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Stap 3:  
Entiteiten en types

Met het logisch ontwerp als basis kunnen de 

klassen en attributen technisch geïmplemen-

teerd worden in de vorm van XML-schema’s. 

De klassen worden vertaald naar entiteiten en 

complextypes. De attributen zijn veelal simple-

types.  

XML-schema’s kunnen in Visual Studio met de 

BizTalk Editor worden aangemaakt. Om de 

schema’s via een grafische weergave aan te 

maken of te tonen is een product als Liquid 

XML Studio van Liquid Technologies beter 

geschikt. 

Entiteiten

Uit het eerder gebruikte voorbeeld herkennen 

we de volgende entiteiten: klant, order, product. 

Maak voor elke entiteit een map aan en 

daarnaast nog een map voor de types. 

\klant

\order

\product

\types

Versiebeheer

Vervolgens moet een vorm van versiebeheer 

worden toegepast. Na verloop van tijd zullen de 

XML-schema’s immers gaan wijzigen. Hierbij is 

van belang het onderscheid te maken tussen:

1. Wijzigingen waarbij slechts optionele 

elementen worden toegevoegd zodat oude 

berichten nog steeds valide zijn. Hiervoor 

hoeft het versienummer niet te worden 

aangepast;

2. Wijzigingen waarbij nieuwe verplichte 

elementen worden toegevoegd of bestaande 

structuren worden herzien. Oude berichten 

zullen hierdoor niet meer valideren. Het is 

dan van belang om het versienummer op te 

hogen zodat beide berichtversies naast 

elkaar kunnen worden gebruikt. 

Een veelgebruikte vorm is een versienummer 

zoals 1.0, 1.1, 2.0 etc.  Maak voor de initiële 

versie een onderliggende map aan. Pas 

hieronder worden de XML-schema’s geplaatst.

\klant\1.0

\order\1.0

\product\1.0

\types\1.0

Ook kan de versie in de vorm van een jaartal en 

maand worden genoteerd. Hiervoor moet een 

onderliggende map voor het jaartal worden 

aangemaakt, met daarin de maand. 

\klant\2014\04

\order\2014\04

\product\2014\04

\types\2014\04

Namespaces

Voordat XML-schema’s gemaakt kunnen 

worden moet nagedacht worden over de 

namespace die elk bestand heeft. Een na-

mespace indentificeert en groepeert de 

verzameling elementen en types in het bestand 

waar de namespace op betrekking heeft. 

Naamgevingsconflicten tussen verschillende 

elementen en types worden hiermee voorko-

men. Zo kan een element naam zowel bij een 
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klant als product voorkomen. Ook wordt het 

versienummer in de namespace verwerkt. 

Bij een schema die een entiteit beschrijft kan 

de namespace op de volgende manier worden 

weergegeven:

http://cdm.motion10.nl/klant/1.0

http://cdm.motion10.nl/order/1.0

http://cdm.motion10.nl/product/1.0

Voor XML-schema’s die de types binnen een 

bepaalde entiteit beschrijven kan het op de 

volgende manier:

http://cdm.motion10.nl/types/klant/1.0 

http://cdm.motion10.nl/types/persoon/1.0

http://cdm.motion10.nl/types/adres/1.0

Types

De attributen uit het logisch ontwerp worden in 

XML geïmplementeerd in de vorm van types. 

Door elk type afzonderlijk te benoemen kan 

voor elk type specifiek worden aangegeven 

welk bereik of validatiemasker voor het type 

geldt. Eindig elke typebenaming met het woord 

type.

Maak voor elk entiteit een apart typebestand 

aan. Maak ook voor overige types die binnen 

meerdere entiteit of types gebruikt kunnen 

worden. Plaats deze in de map:

\types

Bijvoorbeeld:

\types\adres.xsd

Figuur 6 
ComplexTypes en SimpleTypes in een XML-schema. 

Figuur 5 
Grafische weergave ComplexTypes en SimpleTypes in 
Liquid XML Studio. 
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Stap 4:  
Operaties en 
berichten
Nu de klassen en attributen zijn geïmplemen-

teerd kunnen de methodes worden vormgege-

ven. Dit zijn de operaties van een service. Met 

de operaties kunnen de services uitgevoerd 

worden. De aanroep vind plaats via een bericht. 

Ook voor het antwoord van een service moet 

een bericht worden vastgesteld. Services met 

one-way operaties hebben alleen een (fire-and-

forget) aanroep. request-response operaties 

kennen aanroep en antwoord. 

Operaties

Om alle services zo uniform mogelijk te maken 

kunnen standaardoperaties worden bepaald die 

voor de meeste services van toepassing 

kunnen zijn: 

•	 retrieve haalt een instantie van een entiteit 

op aan de hand van een unieke identificatie;

•	 search zoekt binnen de entiteit aan de hand 

van één of meer attributen;

•	 create maakt een nieuwe instantie aan van 

een entiteit;

•	 update wijzigt één of meer attributen van een 

instantie van een entiteit;

•	 delete verwijdert een instantie van een 

entiteit.

Deze standaardoperaties kunnen naar wens 

aangevuld worden met andere operaties. 

In het geval dat de operatie verweven dreigt te 

gaan worden met een deelverzameling van een 

entiteit, bijvoorbeeld bij retrievehistorie, wordt 

bij voorkeur een subentiteit met een eigen 

service aangemaakt. 

Om de historie van een klant op te halen kan er 

een subentiteit voor

http://cdm.motion10.nl/klant/1.0

worden aangemaakt door middel van

http://cdm.motion10.nl/klant/historie/1.0

Hier kan dan vervolgens de standaardoperatie 

retrieve voor worden toegepast en ook de 

overige standaardoperaties voor worden 

geïmplementeerd. 

Berichten

Per entiteit wordt één berichtbestand aange-

maakt met daarin alle berichten voor de diverse 

operaties. Zo wordt voor de entiteit klant het 

volgende bestand aangemaakt:

\klant\1.0\klant.xsd

De eerder gedefinieerde types worden in het 

bestand geïmporteerd zodat deze in de 

berichten gebruikt kunnen worden. 

Figuur 7 
Grafische weergave bericht met Retrieve-operatie van 
entiteit ‘klant’ in Liquid XML Studio. 
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Eventuele subentiteiten worden in een ander 

bestand, maar in de hoofdmap van de hoofden-

titeit geplaatst. Bijvoorbeeld: 

\klant\1.0\klant.xsd

\klant\1.0\historie.xsd

Voor bepaalde operaties zoals create, zullen 

enigszins afwijkende types nodig zijn. Bij het 

aanmaken van een entiteit is immers nog geen 

unieke identificatie bekend, die wel na aanma-

ken onderdeel uitmaakt van de entiteit. 

In het voorbeeld wordt daarvoor naast het 

klanttype ook een klantcreatetype bijgemaakt. 

Foutafhandeling

Om fouten in de service aan de aanroeper te 

kunnen tonen, kunnen de antwoordberichten 

uitgebreid worden met een standaard foutmel-

ding-element. Als keuze kan dan of het 

standaard resultaat worden teruggegeven of 

een foutmelding, waarbij zowel technische als 

functionele fouten kunnen worden getoond.

Figuur 8 
Retrieve-operatie van entiteit ‘klant’ in XML Schema. 

Figuur 10 
Standaard type voor ‘klant’ en type voor ‘create’-opera-
tie zonder Nummer. 

Figuur 11 
Grafische weergave element voor foutafhandeling in 
Liquid XML Studio. 

Figuur 9 
Element voor foutafhandeling in XML-schema. 
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Stap 5:  
Publiceren

Nu de operaties en berichten zijn geïmplemen-

teerd kan hiermee een webservice worden 

samengesteld. De webservice maakt het moge-

lijk om de service die binnen BizTalk zal worden 

geïmplementeerd aan te roepen via standaard 

webprotocollen. Zonder dat de onderliggende 

service is gebouwd kan de webservice en 

daarmee het contract gepubliceerd worden. Dit 

maakt het mogelijk dat zowel de consument 

van de service als de service zelf onafhankelijk 

van elkaar ontwikkeld kunnen worden, door 

verschillende teams of mensen. Hiervoor wordt 

de BizTalk WCF service publishing wizard 

gebruikt. 

Kies als type Service endpoint. Door Enable 

on-premise metadata exchange aan te vinken 

wordt tevens de metadata door middel van een 

web service definition language (WSDL) 

gegenereerd. Met de optie Create BizTalk 

receive locations in the following application 

wordt de webservice gekoppeld aan een 

BizTalk Server-applicatie. 

Kies Publish schemas as WCF service.

Definieer een name voor de service en een 

description. Vervolgens kunnen de operaties 

worden toegevoegd met Add web method. 

Kies hiervoor One-Way of Request-Response. 

Aan de operaties kunnen vervolgens de 

berichten worden gekoppeld die eerder zijn 

samengesteld.

Figuur 12 
Service endpoint. 

Figuur 13 
Publish schemas as WCF service. 

Figuur 14 
Operaties en berichten. 



Marnix Cox • 4 juni 201412 13

Kies een Target namespace of WCF service.

Tot slot moet de Location worden aangegeven 

waar de webservice geplaatst moet worden. 

De webservice wordt nu gegenereerd. De 

metadata (WSDL) zal op te vragen zijn met 

parameter wsdl of singlewsdl.

Om na publicatie in een later stadium meer 

operaties toe te voegen of andere wijzigingen 

aan te brengen kan de bestaande WSDL 

opnieuw worden ingelezen in de publishing 

wizard. Gebruik hiervoor de volgende com-

mand-line aanroep met de locatie van de 

webservice:

BtsWcfServicePublishingWizard.exe 

-wcfServiceDescription=C:\inetpub\wwwroot\

Motion10_Klant\App_Data\Temp\WcfService-

Description.xml 

Figuur 15 
Namespace webservice. 

Figuur 16 
Locaties waar webservice wordt geplaatst. 

Figuur 17 
URL van gepubliceerde webservice. 
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Stap 6: 
Entity service

Een entity service is een basisservice binnen 

het SOA-landschap die veelvuldig gebruikt kan 

worden binnen diverse processen. Een entity 

service wordt in BizTalk Server geïmplemen-

teerd door een abonnement te nemen op het 

aanroepbericht van de service.

De gebruikte integratiepatronen en bijbeho-

rende symbolen zijn na te lezen in Enterprise 

Integration Patterns: Designing, Building, and 

Deploying Messaging Solutions, Gregor Hohpe 

en Bobby Woolf, ISBN-13: 978-0132344821

Dit kan in een sendport worden gedaan, maar 

meer voor de hand ligt het gebruik van een 

orchestration. Hiermee is het namelijk mogelijk 

om foutafhandeling in te richten. 

Binnen een orchestration wordt het aanroepbe-

richt ontvangen. Dit gebeurt met een direct 

port binding, waarbij het bericht uit de messa-

gebox wordt gehaald. Het aanroepbericht kan 

vervolgens vertaald worden naar een aanroep 

van bijvoorbeeld Oracle, SQL Server of SAP. 

Het antwoord van de onderliggende systemen 

wordt tot slot terugvertaald naar het antwoord 

volgens het servicecontract.

Binnen een orchestration wordt het aanroepbe-

richt ontvangen. Dit gebeurt met een direct 

post binding, waarbij het bericht uit de messa-

gebox wordt gehaald. Het aanroepbericht kan 

vervolgens vertaald worden naar een aanroep 

van bijvoorbeeld Oracle, SQL Server of SAP. 

Het antwoord van de onderliggende systemen 

wordt tot slot terugvertaald naar het antwoord 

volgens het servicecontract. Zie figuur 21.

Technische fouten van onderliggende syste-

men kunnen binnen de orchestration afgevan-

gen worden en vermeld worden in het ant-

woordbericht van de service in plaats van een 

regulier antwoord. De onderliggende systemen 

daarentegen dienen wel robuust opgezet te 

worden zodat een (verkeerde) aanroep geen 

schade kan veroorzaken. Een aanroep moet 

bijvoorbeeld herhaaldelijk kunnen worden 

uitgevoerd zonder dat er onbedoeld dubbelen 

kunnen ontstaan. Een service is daarmee 

idempotent.

Figuur 18 
Entity service heeft abonnement op aanroepbericht. 

Figuur 19 
Entity service wordt gevormd door orchestration. 

Figuur 20 
Foutafhandeling in service. 



Marnix Cox • 4 juni 201415

Voor services met een request-response 

operatie met de retry count van de sendport 

worden teruggebracht naar 0. Hiermee wordt 

een mogelijke fout direct, via eventuele foutaf-

handeling, naar de aanroeper teruggemeld. 

Bij services met one-way operatie kan de retry 

count juist gebruikt worden om bij problemen 

automatisch de service te herstarten. 

Figuur 21 
Processtappen binnen een entity service. 

Figuur 22 
Retry count in sendport. 
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Stap 7: 
Task service
Een task service is een service die meer 

omvangrijke bedrijfsprocessen automatiseert. 

Binnen het proces zullen meerdere bestaande 

entity services worden aangeroepen en is 

daarmee een compositie van verschillende 

services, ook wel compositieservice genoemd. 

Ook deze type services worden binnen BizTalk 

Server met een orchestration geïmplementeerd.

Binnen de orchestration zal de oorspronkelijke 

aanroep worden vertaald naar de aanroep van 

één of meer entity of utility services.

Binnen een orchestration wordt het aanroep-

bericht ontvangen. Dit gebeurt met een direct 

port binding, waarbij het bericht uit de messa-

gebox wordt gehaald. Het aanroepbericht 

wordt vervolgens vertaald naar de aanroep van 

elke te gebruiken entity service. Deze aanroep 

wordt teruggeplaatst op de messagebox zodat 

de bestaande entity services de aanroep verder 

kunnen verwerken en afhandelen.

Het antwoord van de onderliggende services 

wordt samengevoegd tot één antwoord van de 

task service.

Figuur 23  
Task service heeft abonnement op aanroepbericht. 

Figuur 26 
Task service bevat meerdere aanroepen entity services. 

Figuur 25 
Task service met aanroepen naar entity services. 

Figuur 24 
Samenvoegen antwoorden entity services tot antwoord 
task service. 
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Stap 8: 
Utility service
Waar entity services en task services bedrijfs-

processen automatiseren, zijn utility services 

meer technisch van aard. 

Binnen BizTalk Server kunnen herbruikbare 

technische componenten worden gemaakt in 

.NET. Softwarecomponenten in een external 

assembly kunnen bijvoorbeeld binnen de 

mapper worden gebruikt of via een expression 

shape in een orchestration. Ook kunnen de 

componenten als een custom functiod be-

schikbaar gesteld worden. Al deze implementa-

ties kunnen als utility services worden gezien. 

Daarnaast kunnen ook utility services worden 

gemaakt die, net als entity en task services, 

middels een aanroepbericht vanuit de messa-

gebox worden gestart.

Neem als voorbeeld een service die reageert 

op een generiek foutmeldingsbericht en de 

foutmelding wegschrijft in de event log, een 

mail verstuurt naar de beheerders en de 

foutmelding toevoegt aan een databasetabel of 

SharePoint-lijst.

Figuur 27 
Utility service uit external assembly in map. 

Figuur 28 
Generiek foutmeldingsbericht. 

Figuur 29 
Utility service die generieke foutmelding afhandelt. 
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Stap 9: 
Performance

Bij de uitvoering van synchrone (Request-

reponse) services, moet de tijd tussen aanroep 

en antwoord minimaal zijn. De BizTalk Server-

omgeving moet hiervoor op de juiste manier 

worden geconfigureerd.

Gebruik de BizTalk server administration 

console en kies Settings van de BizTalk Group. 

Controleer vervolgens onder Hosts alle hosts 

die door de services gebruikt worden, zowel 

Isolated als In-Process.  Verklein de Polling 

Intervals voor Messaging en Orchestrations. 

De minimale, meest performante waarde 

hiervoor is 50 ms. Zorg dat alleen de juiste 

BizTalk Server-applicaties op deze manier 

getuned worden. Voor applicaties die alleen 

batchverwerking doen is dit juist niet de bedoe-

ling.

Figuur 30 
Performance instellingen in BizTalk Server. 
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Stap 10:  
Testen

Als de entity services, task services en utility 

service als webservice zijn gepubliceerd 

kunnen deze met een willekeurige webclient 

worden getest. 

Een veelgebruikte webclient is SoapUI van 

SmartBear Software. Hiermee kunnen naast 

handmatige tests ook automatische load- en 

validatietests worden uitgevoerd. Er is een 

zowel een open source als commerciële versie 

beschikbaar. 

Importeer de wsdl zodat duidelijk wordt welke 

operaties beschikbaar zijn in de service. 

Vervolgens kan bij een operatie het aanroep  

bericht worden ingevuld en deze worden 

verstuurd. Hierbij is het van belang om zowel 

de verplichte als optionele element te testen. 

Bij het ontvangen van het antwoordbericht is 

het interessant om te weten of de performance 

van de service goed is. 

Daarnaast moet het antwoordbericht tegen het 

XML-schema worden gevalideerd, om te 

controleren of alle verplichte velden zijn gevuld 

en of de waardes overeenkomen met het bereik 

of validatiemasker van het gebruikte type.

Figuur 31 
Importeer een WSDL in SoapUI. 

Figuur 32 
Operaties, aanroep en antwoord van een service in SoapUI. 

Figuur 33 
Melding bij validatie van antwoordbericht in SoapUI. 
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