
SNITFLADER TIL INDEKSER
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indekser
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Det Fælleskommunale Systemlandskab



ESDH-systemernes rolle i Det Fælleskommunale 
Systemlandskab



FÆLLESKOMMUNAL 
INFRASTRUKTUR



Serviceplatformen – ESDH som afsender

Services udstilles på Serviceplatformen (SOAP)

ESDH Serviceplatformen Indeks



Beskedfordeler – ESDH som afsender

ESDH Beskedfordeler

Abonnent ‘n’

Abonnent ‘1’

F.eks. SAPA

Forretningshændelser sendes via Beskedfordeler (AMQP)

- Besked består af Beskedkuvert og Beskeddata

- Aflever besked (SF1460_C)



Serviceplatformen – ESDH som modtager

Opslagsservices til Klassifikation & Organisation udstilles på 

Serviceplatformen (SOAP)

ESDH Serviceplatformen

Klassifikation

&

Organisation



Beskedfordeler – ESDH som modtager

Forretningshændelser modtages via Beskedfordeler

- Håndteres via abonnement

- Pull eller push (SF1460_A/SF1460_D)

- Administrer værdiliste (SF1460_B)

Organisation

Beskedfordeler ESDH

Klassifikation



Serviceplatformen – Fordelingskomponent

Det skal være muligt at sende og modtage dokumenter og 

journalnotater via Fordelingskomponenten (med asynkront 

kvitteringsmønster)

- Afsender/modtager skal både konsumere og udstille service

ESDH Serviceplatformen
Fordelings-

komponent

Fordelings-

komponent
Serviceplatformen ESDH



Serviceplatformen som beskedagent

Webservice (SOAP) udstilles på Serviceplatformen til 

afsendelse af beskeder til Beskedfordeler

ESDH Serviceplatformen Beskedfordeler

Abonnent ‘n’

Abonnent ‘1’

F.eks. SAPA



Adgangsstyring og administration

Oprettelse af ESDH-system i STS Administrationsmodul

- Anmoder om at måtte benytte integrationer på vegne af 

myndighed

- Myndigheder godkender serviceaftaler

Adgangsstyring for systemer

- SAML2.0 (OIO WS-Trust snitflade)

- Certifikat (AuthorityContext)



Eksempel: ESDH tilgår Sags- og Dokumentindeks

Sags- og 
Dokumentindeks

Security Token 
Service

ESDH

1: Anmod om token

2: Sender token 

tilbage med 

rettigheder

Administrations 
modul

Aftalen 

provisioneres

3: Servicekald 

med token

Myndighed Leverandør

Aftale imellem



INTEGRATION TIL 
INDEKSERNE



Hvad er indekserne

- Indeholder oplysninger (metadata og referencer til systemer) 

om sager, ydelser og dokumenter

- Giver fælles overblik over sager til helhedsorienteret 

sagsbehandling

- Indekser er ikke brugervendte. Informationer udstilles via 

brugervendte systermer, f.eks. SAPA

- Ejer af data er ansvarlig for indekser altid er retvisende



Integration til Sags- og dokumentindeks

Formål:

- Modtager og ajourfører udvalgte metadata om sager og 

dokumenter

- Udstiller søgbare data

- Både index og Beskedfordeler skal opdateres ved hver 

ændring

Hvordan

- Service (udstillet på SP) + operationer – SF1470

- Anvisning for udfyldelse af skemaer under udarbejdelse

- Hændelse (sendes til BF)

- Specifikation af beskeder under udarbejdelse

- Dette er et integrationsvilkår for at kunne benytte indekserne



Integration til Ydelsesindeks

Formål:

- Modtager og ajourfører udvalgte metadata om bevillinger og 

effektueringer

- Udstiller søgbare data

- Både index og Beskedfordeler skal opdateres ved hver 

ændring

Hvordan

- Service (udstillet på SP) + operationer – SF1490

- Anvisning for udfyldelse af skemaer under udarbejdelse

- Hændelse (sendes til BF)

- Specifikation af beskeder under udarbejdelse

- Dette er et integrationsvilkår for at kunne benytte indekserne



Gennemgang af integrationsbeskrivelse



Integration til Klassifikation og Organisation

Formål

- ESDH-systermerne skal anvende KO for at kunne opdatere SYD 

med korrekte nøgler

- ESDH-systemerne skal kunne opdatere KO

- ESDH-systemerne kan hente og abonnere på oplysninger fra 

KO

Hvordan

- Service (udstillet på SP) – SF1500 og SF1510

- Anvisning for brug af KO under udarbejdelse

- Hændelse (sendes til BF)

- Specifikation af beskeder under udarbejdelse

- Dette er et integrationsvilkår for at kunne benytte indekserne





FORDELINGS-
KOMPONENTEN



Fordelingskomponenten

- Sikrer udveksling af dokumenter og journalnotater mellem 

løsninger (f.eks. postmodtagelse/prejournalisering eller 

knytte journalnotat til eksisterende sag)

- Kun sagens ejer må opdatere indekserne

- F.eks. hvis en bruger i SAPA opdaterer en sag oprettet i et 

ESDH-system med et journalnotet, så skal journalnotatet 

sendes til ESDH-løsning, som efterfølgende opdaterer indeks

Hvordan

- To services (udstillet på SP) – SF2720 og SF2800

Afsendersystem Serviceplatform Modtagersystem

Synkront kald for afsend objekt

SP videresender til modtager

SP returnerer ”Modtaget”

(Modtager behandler objektet)

Modtager accepterer eller afviser

SP returnerer ”Accept”/”Afvis”

FordelingsobjektAfsend

FordelingsobjektModtag

FordelingskvitteringModtag

FordelingskvitteringAfsend

FordelingskvitteringModtag



DIALOGINTEGRATION



Dialogintegration

- Sikre smidig transport fra brugergrænseflade i et system til 

brugergrænseflade i andet system

- F.eks. Kan en bruger, som kigger på et forretningsobjekt i 

SAPA hoppe til forretningsobjektet i ESDH-systemet

- Forudsætter endpoint hos modtagersystem er oprette i 

Organisation samt håndtering af sikkerhed



UDVIKLING OG TEST



Testmiljø og stubbe

- SYD og KO tilgængelige i eksternt testmiljø via services 

udstillet på Serviceplatformen (stubbe)

- Stubbe til Beskedfordeler er tilgængelige

- Stubbe til sikkerhedsløsningen tilgængelig til lokalt brug

- Efter sommerferien vil SYD, KO og sikkerhedsløsning være 

tilgængelige på Serviceplatformen uden stubbe

- Behov for fleres stubbe?



INITIELT DATALOAD



Overvejelser omkring initielt dataload

Muligheder for initielt dataload:

- Uploade fuldt load

- Overføre via servicekald (OBS! Kommunerne betaler pr. 

kald)





YDERLIGERE 
INFORMATION OG 
RESSOURCER



KOMBIT’s eksterne dokumentbibliotek

https://share-komm.kombit.dk/p089/SitePages/Startside.aspx

https://share-komm.kombit.dk/p089/SitePages/Startside.aspx


Den Fælleskommunale Rammearkitektur og 
Støttesystemerne 

En overordnet introduktion til Den Fælleskommunale 

Rammearkitektur og Støttesystemerne kan findes via disse links:

- Dokumentation relateret til Den Fælleskommunale 

Rammearkitektur findes på KL’s hjemmeside: 

Rammearkitektur

- En kort beskrivelse til Støttesystemerne findes på KOMBIT’s 

hjemmeside: STS beskrivelse

- En mere detaljeret introduktion findes på KOMBIT’s eksterne 

dokumentbibliotek: STS introduktion

http://www.kl.dk/Fagomrader/Administration-og-digitalisering/Den-faelleskommunale-rammearkitektur/
http://www.kombit.dk/sts
https://share-komm.kombit.dk/P024/Delte dokumenter/Forms/Introduktion til Stttesystemer.aspx


Teknisk dokumentation af integrationerne 1/4

Den tekniske dokumentation for integrationerne samt 

introduktion til denne findes på KDF’s eksterne 

dokumentbibliotek.

Vi anbefaler, at I starter med at orienterer jer her: Link

Den relevante dokumentation kan tilgås direkte via 

nedenstående links (se også listen nedenfor):

- Dokumentation for alle integrationsbeskrivelser (SF-numre) 

her: Integrationsbeskrivelser

- Dokumentation for alle underbilag med vilkår og 

begrebsmodeller her: Underbilag

https://share-komm.kombit.dk/p089/SitePages/Startside.aspx
https://share-komm.kombit.dk/p089/Integrationsbeskrivelser/Forms/Grp Snitfladerngler.aspx
https://share-komm.kombit.dk/p089/Referencedokumenter/Forms/Samlet.aspx?RootFolder=/p089/Referencedokumenter/STS Vilk%C3%A5r&FolderCTID=0x012000308C378672E3C24BAF5149ABA58DF851&View={22AA7011-8DE4-4017-82F4-156B33479101}


Teknisk dokumentation af integrationerne 2/4

Integration til Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks (for 

leverandører på SKI 02.19 svarer dette til M-03)

- SF1470 Sags- og Dokumentindeks

- Underbilag 2J - Vilkår for integration til støttesystemet Sags- og 

Dokumentindeks

- Underbilag 2K - Begrebs- og informationsmodel for Sags- og 

Dokumentindeks

Integration til Støttesystemerne Klassifikation og Organisation (for 

leverandører på SKI 02.19 svarer dette til M-05)

- SF1510 Klassifikation

- Underbilag 2Q - Vilkår for integration til støttesystemet 

Klassifikation

- SF1500 Organisation

- Underbilag 2R - Vilkår for integration til støttesystemet Organisation



Teknisk dokumentation af integrationerne 3/4

Integration til Støttesystemerne for Sikkerhed (for leverandører på SKI 

02.19 svarer dette til M-06)

SF1514 Sikkerhed – Security Token Service, udgående)

- Bilag 2 - Vilkår for anvendelse af sikkerhedsmodellen i 

Rammearkitekturen

- Bilag 2A - Beskrivelse af sikkerhedsmodellen i Rammearkitekturen

Integration til Støttesystemet Beskedfordeler (for leverandører på SKI 

02.19 svarer dette til M-07)

- SF1460 (A-D) Beskedfordeler

- Underbilag 2N - Vilkår for integration til støttesystemet 

Beskedfordeler

- Underbilag 2O - Beskedkuvert



Teknisk dokumentation af integrationerne 4/4

Dialogintegration (for leverandører på SKI 02.19 svarer dette til M-08)

- SAPA - Vilkår for integration til Dialogintegration – findes her

Integration til Dokumentfordeler (for leverandører på SKI 02.19 svarer 

dette til M-09)

- SF2720 Afsend journalposter og dokumenter (Fordelingskomponent)

- SF2800 Modtag journalposter og dokumenter (Fordelingskomponent) 

- Vilkår for integration til fordelingskomponenten – findes her

https://share-komm.kombit.dk/P011/Delte dokumenter/Forms/SAPA integrationsvilkr.aspx
https://share-komm.kombit.dk/P011/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/P011/Delte dokumenter/Vilk%C3%A5r for integration til fordelingskomponenten - v .0.5.pdf&action=default


Test og stubbe

Informationer om test og oprettelse i testmiljø findes i disse 

dokumentern (klik på relevante undermappe): Link

- Kogebog vejledning på test

- Serviceplatformens opsætningsguide

- Liste over services i testmiljø

Der findes stubbe til følgende services (de andre stubbe skal 

ikke benyttes): Link

- Beskedfordeler

- Security Token Services og Context Handler

https://share-komm.kombit.dk/p089/Referencedokumenter/Forms/Samlet.aspx?RootFolder=/p089/Referencedokumenter/Serviceplatformen/Test&FolderCTID=0x012000308C378672E3C24BAF5149ABA58DF851&View={22AA7011-8DE4-4017-82F4-156B33479101}
https://share-komm.kombit.dk/p089/Referencedokumenter/Forms/Samlet.aspx?RootFolder=/p089/Referencedokumenter/STS stubbe


SPØRGSMÅL



TAK FOR 
OPMÆRKSOMHEDEN


