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DNM-address basis installatie 

DNM-address is uitermate snel en efficiënt toe te voegen binnen uw webformulieren. Door het kopieren van 

twee stukken javascript code en het invullen van zes variabelen is DNM-address actief. Hieronder 

beschrijven wij de code welke benodigd is om DNM-address te activeren in uw webformulieren: 

De eerste stap die u moet ondernemen is het inladen van de software vanaf onze server. Dit kunt u doen met 

de volgende code: 

<script src="http://www.veridat.nl/scriptproxyv1/scripts/verdidatAPI.js"></script> 

De versie welke u inlaadt vanaf onze servers is uiteraard altijd de meest actuele versie. Hierdoor bent u 

gegarandeerd van een feilloos werkend systeem. Zodra de software ingeladen is -dit kunt u boven aan uw 

webpagina doen, of vlak boven het formulier- kunt u DNM-address gaan activeren. 

Het activeren van DNM-address op één adres doet u met onderstaande code: 

<script type="text/javascript"> 

 var settings = { 

  ID   :'[variabele 1: DNM-address ID]',  

  APIKey   :'[variabele 2: DNM-address sleutel]'  

  HTMLInputFields : 

  { 

   postalcodeID : '[variabele 3: Formulier postcode veld]', 

   housenrID : '[variabele 4: Formulier huisnr veld]', 

   streetID  : '[variabele 5: Formulier straat veld]', 

   cityID  : '[variabele 6: Formulier plaats veld]' 

  } 

 } 

 new VERIDATObject(settings); 

</script> 

In bovenstaande code staan zes variabelen welke u zal moeten invullen om DNM-address te activeren. Deze 

variabelen zijn: 

1. DNM-address ID: 

Deze variabele geeft een unieke ID aan het DNM-address object. Mocht u bijvoorbeeld 2 adressen op 

een formulier willen verifiëren, dan kunt u hier twee unieke ID's neerzetten. 

2. DNM-address sleutel: 

Dit  is uw unieke DNM-address sleutel welke u bij het afsluiten van de dienst van Dolphiq hebt 

gekregen. Bent u deze sleuten kwijt, neem dan contact met ons op. 

3. Formulier postcode veld: 

Hier geeft u de naam op van het <input> veld waarin uw gebruikers de postcode van het adres in 

moeten typen, in onderstaande code is deze variabele bijvoorbeeld "postcode": 

 

 <input type="text" name="postcode" maxlength="7"> 

 

NB: Bovenstaand werkt identiek voor de variabelen: "variabele 4: Formulier huisnr veld", " variabele 5: 

Formulier straat veld" en " variabele 6: Formulier plaats veld". 



 

DNM-address Quick Installation Guide  Pagina 3 van 5 

v2010.05.10 

 
 

Hiermee heeft u DNM-address op de meest simpele manier geactiveerd op uw website. Verderop in deze Q.I.G. 

staan enkele extra variabelen welke geavanceerde opties binnen DNM-address mogelijk maken. 

Extra opties 

Buiten de standaard manier om DNM-address te activeren zijn er nog enkele extra opties: 

<script type="text/javascript"> 

 var settings = { 

  ID     :'[variabele 1: DNM-address ID]',  

  APIKey     :'[variabele 2: DNM-address sleutel]'  

  callback_LOADING_ICON_CONTAINER :'[extra 1: Laad indicator]'  

  callback_STATUS_FIELD:  :'[extra 2: Formulier status veld]'  

  HTMLInputFields   : 

  { 

   postalcodeID   : '[variabele 3: Formulier postcode veld]', 

   housenrID   : '[variabele 4: Formulier huisnr veld]', 

   streetID    : '[variabele 5: Formulier straat veld]', 

   cityID    : '[variabele 6: Formulier plaats veld]' 

  } 

 } 

 new VERIDATObject(settings); 

</script> 

 

1. Laad indicator: 

In de variabele "Laad indicator" kunt u een element aangeven waarin DNM-address vanaf een van 

onze servers een laad indicator in zal laden om aan de gebruiker aan te geven dat het systeem actief is 

en bezig met het verifiëren van een adres. De laad indicator is een .GIF afbeelding van 16 x 16 pixels 

en kan het best geplaatst worden in een <SPAN> tag. Voorbeeld: 

 

 callback_LOADING_ICON_CONTAINER :'span-loading',  

 

In bovenstaand voorbeeld wordt de laad indicator ingeladen in onderstaand element: 

 

 <span id="span-loading"></span>  

 

NB: Indien er tekst in het aangegeven element staat, zal deze worden overschreven met de laad 

indicator. 
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2. Formulier status veld 

In de variabele "Formulier status veld" kunt u een veld aangeven waarin DNM-address een status code 

teruggeeft na het verifiëren van een postcode en huisnummer. Deze code geeft aan of de ingevoerde 

combinatie een geldige combinatie is of niet. De mogelijke resultaten zijn: OK, voor een goed resultaat 

of ERROR voor een ongeldige invoer. Voorbeeld: 

 

 callback_STATUS_FIELD :'dnm_status',  

 

In bovenstaand voorbeeld wordt de status teruggegeven in onderstaand element: 

 

 <input type="hidden" name="dnm_status" id="dnm_status" value=""> 
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DNM-address is een product van Dolphiq New Media 

Contactgegevens: 

Dolphiq New Media 

Postbus 778 

3741LM Baarn 

t 035 54 860 75 

e info@dolphiq.nl 

w www.dolphiq.nl 

 

 


