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Algemeen 

Voor alle informatie over de iCursisten WEB API verwijzen we naar de iCursisten WEB API Implementation Guide 
(v 1.17 - bij het opstellen van dit document).  

Postman 

Postman (https://www.postman.com/) is een sofwaretool waarmee je calls naar een API kan testen.  We tonen 
hoe het mogelijk is om via deze tool een request naar iCursisten WEB API te maken. 

 

In bovenstaande screenshot hebben we de collectie iCursisten WEB API (File | New | Collection) aangemaakt en 
daarin als voorbeeld een POST request Get Teachers (File | New | Request) voorzien. 

Bij het Edit venster van de collectie laten we nog één en ander opzetten: 

 

Bij Variables voorzien we zes variabelen.  Bij de current value van de variabele instelingsnummer, privatekey en 
publickey vul je de gegevens aan die voor jullie instelling van toepassing zijn! 

De overige drie variabelen gebruiken we om headers te berekenen die we bij onze requests moeten meegeven.  
Deze berekening gebeurt via een javascript dat je bij de Pre-request Scripts van de collectie plaats: 

var timestamp = new Date(); 
var privatekey = pm.variables.get("privatekey"); 
var publickey = pm.variables.get("publickey"); 
var instellingsnummer = pm.variables.get("instellingsnummer"); 
var verb = request.method.toUpperCase(); 
var url = request.url; 
 
pm.variables.set("timestampheader",timestamp); 
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pm.variables.set("instellingsnummerheader",instellingsnummer); 
 
message = getMessage(verb,timestamp,url,instellingsnummer); 
 
var hash = CryptoJS.HmacSHA256(message, privatekey); 
hashString = hash.toString(CryptoJS.enc.Hex); 
 
pm.variables.set("authentication_hmac", publickey + ":" + hashString); 
 
 
function getMessage(verb,timestamp,url,instellingsnummer) 
{ 
    return "verb=" + verb + "&timestamp=" + timeToString(timestamp) + "&url=" + url + "&instellingsnr=" + instell
ingsnummer; 
} 
 
function timeToString(time) 
{ 
    return String(time.getUTCFullYear()) + String(twoDigits(time.getUTCMonth()+1)) + String(twoDigits(time.getUTC
Date())) + String(twoDigits(time.getUTCHours())) + String(twoDigits(time.getUTCMinutes())) + String(twoDigits(tim
e.getUTCSeconds())); 
} 
 
function twoDigits(s) 
{ 
    s = String(s); 
    return s.length===1 ? "0" + s : s; 
} 

Door het javascript bij de Pre-request Scripts van de collectie te plaatsen, wordt dit uitgevoerd voor alle requests 
die je vanuit deze collectie uitvoert. 

Met onze voorbeeldrequest Get Teachers halen we de actieve leerkrachten op voor een gegeven schooljaar (voor 
meer  infomatie over deze call verwijzen we uiteraard naar de iCursisten WEB API Implementation Guide v 1.17).   

Bij de Body van de request geven we het schoolYear mee (startDate en endDate zijn hier optioneel). 

 

Bij de request voorzien we nog volgende Headers: InstellingsNr, Timestamp en Authentication. De waarde voor 
deze headers zijn variabelen die we met het Pre-request Script bij de iCursisten WEB API-collectie lieten berekenen.  

 


