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TOPdesk-applicatiebeheerders

Introductie
Actiereeksen binnen TOPdesk kun je gebruiken om van alles en nog wat te 
automatiseren in je eigen TOPdesk. Deze technologie is gewoon beschikbaar in 
recente versies van TOPdesk, maar er is nog weinig documentatie beschikbaar. Dit 
document geeft een aantal tips & tricks die je helpen om effectief met actiereeksen 
aan de slag te gaan.

Deze handleiding sluit aan bij het actiereeks-archief op het TOPdesk-forum van 
Laansloot IT. Het actiereeks-archief is een naslagwerk van actiereeksen waarmee je 
terugkerende taken binnen TOPdesk kunt automatiseren.

Je vindt het actiereeks-archief op de volgende locatie:
https://topdeskforum.laansloot.nl/c/actiereeks-archief

Disclaimer
Deze handleiding is puur van informatieve aard. Laansloot IT kan niet aansprakelijk 
gesteld worden voor enigerlei schade die zou kunnen voortkomen uit het volgen van 
deze handleiding. Laansloot IT geeft verder geen garantie dat actiereeksen doen wat 
ze moeten doen, en Laansloot IT geeft ook geen support hierop.

Heb je behoefte aan hulp? Stel dan je vraag op het TOPdesk-forum:
https://topdeskforum.laansloot.nl/

Copyright en licentie
Copyright op de teksten in deze handleiding ligt bij Laansloot IT. Copyright op de 
screenshots van TOPdesk ligt bij TOPdesk. Deze handleiding wordt gepubliceerd 
onder de licentie Creative Commons BY-NC-ND 4.0:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl
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Waar gaat dit document precies over?

Actiereeksen zijn ontzettend krachtig om terugkerende taken in TOPdesk te 
automatiseren. De drempel om ermee aan de slag te gaan is echter hoog, en dat 
komt vooral door een gebrek aan documentatie.

In dit document geef ik drie belangrijke tips die het werken met actiereeksen een 
stuk veiliger en duidelijker maken.

Inhoud

p.3: Tip 1: zorg dat TOPdesk goed is geconfigureerd
p.4: Tip 2: houd je testomgeving gescheiden van je productieomgeving
p.6: Tip 3: UNIDs vinden met het pi-symbool
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Tip 1: zorg dat TOPdesk goed is geconfigureerd

Voorbereiding
Beetje open deur, maar zorg ervoor dat je basis goed is. Dat doe je simpelweg door 
de PDF-handleiding "Aan de slag met actiereeksen in TOPdesk" precies te volgen:
https://www.laansloot.nl/forum/ActArch/Laansloot-Starten-met-actiereeksen.pdf

Uiteindelijk heb je twee authenticatie-strings, voor een account dat updates 
standaard zichtbaar maakt, en voor een account dat updates standaard onzichtbaar 
maakt. Die accounts roep je aan in de actiereeksen.

De juiste rechten
Je gebruikt een serviceaccount in TOPdesk om actiereeksen uit te voeren. Dit account
moet de juiste rechten hebben om te kunnen doen wat de actiereeksen moeten 
doen. Het account moet ook niet meer rechten hebben dan noodzakelijk.

Actiereeksen kunnen omgaan met bijna alle modules van TOPdesk. Wil je een 
melding geautomatiseerd laten aanmaken wanneer er import mislukt? Zorg er dan 
bijvoorbeeld voor dat je serviceaccount rechten heeft om meldingen te kunnen 
aanmaken.

Denk dus na over de rechten die je serviceaccount nodig heeft.
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Tip 2: houd je testomgeving gescheiden van je productieomgeving

Probleemstelling
De actiereeksen in het actiereeks-archief op het TOPdesk-forum van Laansloot IT 
hebben allemaal hetzelfde doel, namelijk om taken in TOPdesk te automatiseren. Die
actiereeksen doen dat door API-calls op de eigen TOPdesk af te vuren. Heb je 
bijvoorbeeld je TOPdesk draaien op https://locatietopdesk.net.com, dan stel je in de 
actiereeksen de URL hardcoded op https://locatietopdesk.net.com:

Ga je nu je productieomgeving kopiëren naar je testomgeving, dan gaan je 
actiereeksen (met hardcoded de URL van je productieomgeving!) ook mee. Het kan 
dan gebeuren dat de actiereeksen vanuit je testomgeving data gaan aanpassen in je 
productieomgeving. Dat wil je absoluut vermijden.

Oplossing 1: events en actions helemaal uitschakelen
Het probleem is opgelost wanneer je de events en actions in je testomgeving 
uitschakelt. Je weet dan 100% zeker dat je testomgeving nooit je productieomgeving 
gaat aanpassen.

Draai je TOPdesk on premise? Log dan in de Administrator console in, en zet het 
vinkje "Action Management" aan (aanvinken is hier gelijk aan functionaliteit 
uitschakelen).

Draai je TOPdesk SAAS, dan kan TOPdesk support de events en actions voor je 
uitschakelen.

NB: "Action Management" uitschakelen zorgt er ook voor dat er geen uitgaande 
emails in TOPdesk meer beschikbaar zijn.
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Oplossing 2: URLs aanpassen na kopieerslag
Het nadeel van de eerste oplossing is dat je je testomgeving niet kan gebruiken om 
je actiereeksen in te testen. Dan heb je alleen je productieomgeving om in te 
ontwikkelen, en dat is niet best practice.

Wil je wel je testomgeving houden om actiereeksen in te ontwikkelen? Dan ontkom je
er niet aan om met de hand de URLs in de actiereeksen in de testomgeving aan te 
passen. Het gaat dan om de variabele TOPdeskURL in de actiereeksen. Zorg ervoor dat 
je in je testomgeving geen URLs hebt die verwijzen naar de productieomgeving.

Vind je dus een actiereeks in je testomgeving zoals onderstaande:

verander dan gelijk de URL zodat deze daadwerkelijk naar de testomgeving verwijst:

Het resultaat is dat je productieomgeving je productieomgeving aanspreekt, en je 
testomgeving je testomgeving. Precies zoals het hoort dus.

Ga je je productieomgeving kopiëren naar je testomgeving? Pas dan daarna 
meteen je actiereeksen één-voor-één aan in de bijgewerkte testomgeving.
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Tip 4: UNIDs vinden met het pi-symbool

Vroeger was internet nieuw. In die tijd had je de film "The Net", waarin Sandra 
Bullock de muis naar de rechteronderhoek van het scherm beweegt. Daar zit een pi-
tekentje, en dat zit ook in TOPdesk.

Open een overzichtscherm, bijvoorbeeld een lijst
met meldingen. Selecteer in de lijst een melding,
maar open de kaart niet. Rechtonder zie je niets.

Maar beweeg je de muis nu in de rechterhoek van
het grijze gedeelte, dan verschijnt er een pi-
tekentje:

Klik nu rechtermuisknop, en kies "Copy Link
Location" (of "Snelkoppeling kopiëren" oid).

Wat je hiermee kopieert is de directe link
naar de kaart die je hebt gekozen. Dat werkt
voor bijna alle soorten kaarten in TOPdesk,
zoals meldingen, personen, rapporten,
selecties, etc.
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Open nu een tekstverwerker en plak de link. Deze link is opgebouwd uit twee delen

Deel 1 Deel 2

https://locatietopdesk.net.com/tas/secure/incident? unid=8e6b2adcc50941b29eff391a6b3ea136

Het tweede deel bevat de UNID:

8e6b2adcc50941b29eff391a6b3ea136

De API accepteert echter alleen UNIDs in het format 8-4-4-4-12. Er moeten dus nog 
een paar streepjes tussen:

8e6b2adc-c509-41b2-9eff-391a6b3ea136

Dit is de waarde die je kunt gebruiken in je actiereeksen, bijvoorbeeld als variabele.
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