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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. Deze 
handleiding laat stapsgewijs zien hoe je op een goede manier kunt starten met 
actiereeksen.

Deze handleiding is vooral ook bedoeld voor mensen die actiereeksen uit het 
actiereeks-archief in hun eigen TOPdesk willen gaan gebruiken. 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. Het volgen van deze
handleiding is dus altijd op eigen risico.

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 in TOPdesk bestaan al sinds 2017. Met deze functionaliteit is het 
mogelijk om TOPdesk te integreren met andere systemen. Minder bekend is dat je 
actiereeksen ook heel goed kan inzetten zonder integratie met andere systemen. Je 
kunt actiereeksen namelijk gebruiken om van alles en nog wat te automatiseren in je
eigen TOPdesk. De technologie hiervoor is al helemaal ingebakken in TOPdesk.

Wat tot nog toe ontbreekt is duidelijke documentatie over actiereeksen. De drempel 
om aan de slag te gaan met actiereeksen ligt daarom dus hoog. Laansloot IT wil deze
drempel verlagen, en stelt daarom gratis documentatie beschikbaar. Het doel hiervan
is dat TOPdesk-applicatiebeheerders effectief aan de slag kunnen met actiereeksen.

Deze handleiding laat zien hoe je TOPdesk in de basis moet configureren om 
actiereeksen te gebruiken. Volg je deze handleiding nauwgezet, dan is het activeren 
van een afzonderlijke actiereeks uit het actiereeks-archief van Laansloot IT daarna 
een eenvoudige invuloefening.

Je vindt het actiereeks-archief van Laansloot IT op de volgende locatie:
https://topdeskforum.laansloot.nl/c/actiereeks-archief
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Stap 1: rechtengroep aanmaken

Maak een rechtengroep aan. Geef deze een duidelijk herkenbare naam, bijvoorbeeld 
"TOPdesk serviceaccount: AUTOMATION".

Later maken we een behandelaarsaccount met de naam AUTOMATION. Hierdoor is 
de relatie tussen rechtengroep en account duidelijk.

Geef de nieuwe rechtengroep de juiste twee API-vinkjes:

Zet natuurlijk ook de juiste vinkjes voor de kaarten die je moet kunnen lezen of 
bewerken. Bijvoorbeeld als je iets met meldingen wilt gaan doen:

Op het aantekeningenveld kun je bij wijze van documentatie iets schrijven:
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Stap 2: behandelaar aanmaken

Maak een nieuwe behandelaar met zowel achternaam als inlognaam AUTOMATION.

Kies als wachtwoord een moeilijke random string, bijvoorbeeld van Random.org:
https://www.random.org/passwords/?num=100&len=15&format=html&rnd=new

Sla het wachtwoord versleuteld en veilig op, en koppel het bij stap 1 aangemaakte 
rechtenprofiel aan de behandelaar AUTOMATION.
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Stap 3: applicatiewachtwoord aanmaken

Log handmatig in met het nieuw aangemaakte account via de volgende url: 
https://  locatie  topdesk.net.  com  /tas/secure/login/form  

Kies rechtsboven de optie My Settings onder de Gebruikers-knop:

In het nieuwe scherm maak je een applicatiewachtwoord aan met de blauwe knop 
Add, rechts onderaan. Zet de verloopdatum ergens ver in de toekomst, en geef het 
applicatiewachtwoord een duidelijke naam:
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Klik Create, en je applicatiewachtwoord verschijnt. Sla deze string versleuteld en 
veilig ergens op.

Stap 4: authenticatie-string aanmaken

Ga nu naar de volgende website:
https://www.base64encode.net/

Vul in het eerste veld je inlognaam en applicatiewachtwoord in, gescheiden door 
dubbele punt (zoals hieronder)

Klik op Encode, en je authenticatie-string komt eruit:
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Stap 5 (optioneel): een onzichtbaar account

Een optionele extra stap is om een tweede behandelaar aan te maken, die zo is 
ingesteld dat alle tekstuele updates standaard onzichtbaar voor de aanmelder 
worden gemaakt. Dit heeft mijn voorkeur, omdat daarmee de werking van je 
geautomatiseerde systeem wat intuïtiever wordt.

Maak hiervoor op dezelfde manier een behandelaar aan, maar nu met de naam 
AUTOMATION_ONZICHTBAAR. Log handmatig in, net als bij stap 3, en open weer de 
optie My Settings onder de Gebruikers-knop:

Halverwege zie je daar de optie om de standaard zichtbaarheid in te stellen. Zet deze
op Invisible:

Je kunt verder op dezelfde manier de authenticatie-string aanmaken.
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Aan je rechtengroep hangen daarna 2 behandelaars:

Een onzichtbaar account is overigens niet strikt noodzakelijk. De TOPdesk API staat 
het namelijk ook toe om bij losse actie-updates aan te geven of ze onzichtbaar 
moeten worden of niet.

Resultaat

Uiteindelijk heb je twee strings, voor een account dat updates standaard zichtbaar 
maakt, en voor een account dat updates standaard onzichtbaar maakt:

QVVUT01BVElPTjpob3FwYy10ejV6ci16NWpvdy12dTV5Zi1vYnUzaw==

QVVUT01BVElPTl9PTlpJQ0hUQkFBUjpoM3J5YS1kMnlhai1zdGx6bS10cnF6eC1kem0yNQ==

Dit zijn de strings die je later aanroept als variabelen in je actiereeksen:

De actiereeksen in het actiereeks-archief zijn op deze manier opgebouwd, dus je 
kunt aan de slag!
https://topdeskforum.laansloot.nl/c/actiereeks-archief

8

https://topdeskforum.laansloot.nl/c/actiereeks-archief

