Voorwaarden voor uploaden en contribueren namens een omroep
door een facilitair bedrijf

Wanneer een omroep het ingesten, uploaden en contribueren van programmafiles
incidenteel wil uitbesteden aan een facilitair bedrijf dan stelt de NPO onder de volgende
voorwaarden het IP-adres van het bedrijf open voor dit proces:
•

Het facilitair bedrijf wordt binnen de DDV-keten beoordeeld als 'trusted party'. Dit
is het geval wanneer deze partij al namens omroepen MXF-gecertificeerde files
aanlevert aan DDV. Het feit dat deze partij via de Centrale Contributie Applicatie
aanlevert impliceert al dat deze partij als betrouwbaar gezien wordt. (Toevoegen
opmerking Daan.)

•

De omroep blijft altijd verantwoordelijk conform de ketenafspraken voor
ondermeer de tijdigheid, kwaliteit en juistheid van de files en metadata. (MXFnummer, technische gegevens en mediaset status, etc.)

•

De omroep vraagt voor het facilitair bedrijf via de gewone procedure een token
aan die wordt geregistreerd op de omroep met als gebruiker de voor de upload
verantwoordelijke medewerker binnen het facilitair bedrijf.

•

Voor het gebruik van het automatische contributie proces, waarbij geen tokens
vereist zijn, levert Technicolor voor de systeemkoppelingen een public-private
RSA key pair aan het facilitair bedrijf.

•

De gebruiker van een token is verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik van
het token. Tokens zijn persoonsgebonden en mogen niet worden uitgeleend aan
derden. (Zie ook: www.dedigitalevoorziening.nl , document: ‘Aansluiten en in
gebruik nemen van De Digitale Voorziening en iMMix´),

•

Zowel voor het gebruik van tokens als voor het gebruik van de public-private RSA
key pair die via een omroep beschikbaar zijn gesteld aan een facilitair bedrijf,
geldt dat de omroep verantwoordelijk blijft voor de acties die derden al of niet
namens de omroep uitvoeren.

•

De toestemming voor het vrijgeven van het IP-adres van een facilitair bedrijf om
het uploaden en contribueren namens een omroep uit te voeren wordt
aangevraagd bij het NPO-loket. (NPO-loket@omroep.nl). Doorlooptijd: 3
werkdagen.
Na akkoord van de NPO verzorgt het NPO-loket de aanmelding voor het vrijgeven
van het betreffende IP-adres via de servicedesk van Technicolor.
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De omroep verzorgt zelf de tokenaanvraag via de afdeling klantenservice van
Beeld en Geluid. Hiervoor wordt het ‘gebruikersformulier toegang DDV / iMMix’
ingevuld dat via www.dedigitalevoorziening.nl is te downloaden. Onder ‘naam’ van
de omroep wordt niet het facilitair bedrijf, maar de aanvragende omroep ingevuld.
De gebruikersgegevens betreffen de gegevens van de medewerker van het
facilitair bedrijf.
•

Voor het toepassen van bovenstaande werkwijze gelden de uitgangspunten zoals
beschreven in de documenten: ‘Basisvoorwaarden DDV’, ‘Aansluiten en in gebruik
nemen van De Digitale Voorziening en iMMix’ en ‘Procedure certificering’. Waarbij
geldt dat alle betrokken schakels t.b.v. bovenstaande werkwijze betrokken zijn
geweest in de ‘Procedure certificering’.

•

Omroepen die een derde (collega-omroep of facilitair bedrijf) willen machtigen om
namens hen op regelmatige basis programma´s aan te leveren, kunnen dat doen
door middel van een ´machtiging DDV´. Deze kan worden gedownload en
ingevuld via www.dedigitalevoorziening.nl
***
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