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Dagorden

Velkommen

Status på ØiR

Tilpasning og udvikling af indhold af snitflader

Justeret integrationsarkitektur

Den videre proces



Formålet med ØiR

Én fælles og tidssvarende ERP-snitflade mod de kommunale 

”anvender” systemer, som for eksempel Kommunernes 

Ydelsessystem, Kommunernes Sygedagpenge System.

Centralt i

Økonomistyringen i kommunerne.

Den fælles kommunale rammearkitektur

Monopolbruddet



Formålet dagens møde

Give status på ØiR

Informere om igangværende og nye tiltag for udbygning af ØiR

• Forretningskvitteringer

• Integrationsmønster

• Ny snitflade foranlediget af E&E

• Justeringer

Sikre jeres (ERP-leverandørerne) fortsatte engagement i 

processen

Vi kommer til at tale proces mv. i slutningen af mødet



Status

Model ”vedtaget” i marts 2014

Udvikling startet i KOMBIT i 2014

Hensigtserklæringer/aftaler om oprettelse af snitflader 

underskrevet i 2014

Omverdenen er begyndt at spørge til brugen og spørge til 

udvidelser

Test forløbene rykker tættere på……



ØiR - Tilpasning og udvikling

Tilgang
• Fokus på monopolbruddets behov

• Sikring af strukturen kan rumme yderligere behov

• Finanspostering
• Mindre justering til begreber og data i snitflade

• Debitorforhold
• Modernisering af nuværende oplæg, som er baseret på G19

• Understøttelse af ‘samarbejde’ om debitorforholdet

• Nye behov givet af E&E-løsning
• Adgang til debitor-information

• Placering af E&E’s kreditorhåndtering i kommunens ERP-løsning



ØiR - Tilpasning og udvikling

Tilgang
• Fokus på monopolbruddets behov : ”Core”

• Kan af testes ud fra konkrete behov
• Fordel: Minimere ‘død’-kode
• Ulempe: Mangler funktionalitet vi skal bruge i morgen 

• Sikring af strukturen kan rumme yderligere behov
• Hvordan sikre vi tilstrækkelig fleksibelt

i modellen?

Fokus for afklaring
• Er grundmodellen sund?

• Kanonisk, robust, agil

• Har vi skåret for meget til?
• Skal ses ift. roadmap for videre-

udviklingn af ØiR

CORE



ØiR - Tilpasning og udvikling

Finanspostering
• Scope

• Udgangspunkt i Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystemer for 

kommuner, primære dimensioner

• Behov bestemt af KY, KSD og E&E

• Understøttelse af samleposteringer og registrantbogføring

• Under overvejelse

• Regelbaseret håndtering af primære dimensioner ud fra variabel 

posteringsstregn

• Out of scope

• Supplerende angivelse af ydelsesspecifikation

• Håndtering af finansbilag fra alternative finanssystemer



ØiR - Tilpasning og udvikling

Finanspostering



ØiR - Tilpasning og udvikling

Debitorforhold
• Scope

• Anvendersystem skal kunne oprette et debitorforhold i debitorløsning

• Anvendersystem skal kunne ajourfør informationer på debitorforholdet 

stamoplysninger, fx skift af juridisk ansvarlig
• Debitorløsningen må ikke foretage tilsvarende ajourføringer, hvis 

debitorløsningen ikke er dataejer af debitorforholdet

• Anvendersystemet skal kunne tilføje påligninger/faktura til sit 

debitorforhold

• Anvendersystemet skal kunne tilføje indbetalinger på debitorforhold, hvor 

anvendersystemet ikke er dataejer af debitorforholdet

• Andre løsninger herunder debitorløsningen skal kunne foretage 

indbetalinger på et debitorforhold, hvis dataejer er anvendersystemet

• Debitorløsning håndterer internt partsinformation som fx 

adresseoplysninger



ØiR - Tilpasning og udvikling

Debitorforhold

Ideskiste



ØiR - Tilpasning og udvikling

Nye behov givet af E&E-løsning

Debitor
• Udsøg og læs poster på debitorforholdet

• Debitor staminformation, påligninger, indbetalinger, restancer
• Data fra historiske regnskabsår

Kreditor
• Opret kreditorforhold

• Kreditor staminformation, udbetalingsposter

• Udsøg og læst kreditorforhold
• Staminformation, udbetalingsposter
• Data fra historiske regnskabsår

Finans
• Udsøg og læst kontopostering

• Herunder saldi
• Data fra historiske regnskabsår



ØiR – Justeret integrationsarkitektur

Tilgang
• Anvendelse af Serviceplatformens standard integrationsmønstre

• Placering af lokale tilpasninger lokalt 

• Sikring af entydige ansvarsforhold i et heterogent driftsmiljø

• Integrationsmønster
• Håndtering af enkelt- og masseforsendelser

• Håndtering af fælles klassifikationer
• Anvendersystemer arbejdet på et fælles sæt af klassifikationer. 

ERP-løsning konverterer ifm. modtagelse til lokal 

repræsentation efter behov.

• Forretningskvitteringer



ØiR – Justeret integrationsarkitektur

Tilgang

Anvendelse af fælles løsningskomponenter
• Formål: Optimering, risikominimering, ensartet drift

• Serviceplatformen
• Servicegennemstilling og –orkestrering samt routing

• SFTP-services

• Beskedfordeler, distribution af synkrone forretningshændelser

Serviceplatform – udviklingspolicy
• Asynkrone flow – Serviceplatform skal holdes stateless

• Mindst mulig persistering af data på Serviceplatformen, hvor KOMBIT får 

et databehandleransvar

• Undgå reformatering og berigelse af data

Entydige ansvarsforhold
• Dataoverdragelse (mellem myndigheder og/eller databehandlere)

• Serviceopretholdelse (hvor ligger det driftsmæssige ansvar for sikring af 

dataflow)



ØiR – Justeret integrationsarkitektur

Integrationsmønster
Scope

• Understøtte både straks og batch forsendelser af posteringer

• Modtage og distribuere forretningskvitter med asynkron modtagelse

Løsning
• Webservice: ERP-system udstiller en webservice

• Der skal leveres altid transportkvittering

• Der leveres forretningskvittering i det synkrone svar ved 1 postering

• Certifikatbaseret sikkerhed (overgår til STS SAML-token i en senere fase)

• SFTP: ERP-system henter en XML-fil på Serviceplatformens SFTP-server
• Indholdet af filerne følger samme format som ved webservicen

• Forretningskvittering skal leveres i XML-fil via SFTP



ØiR – Justeret integrationsarkitektur

Integrationsmønster

Straks 

eller 

batch?

Aflever postering 

(1-100)

Webservice

(xml – én 

transaktion)

ERP

Finanspostering / Debitorforhold / …

Straks

Batch

SFTP server

Filtransport

(xml – mange 

transaktioner)

PushPull

Besked-

fordeler

Anvenderløsning

Webservice

Hent forretningskvittering

Aflever

forret-

nings-

kvit-

tering



ØiR – Justeret integrationsarkitektur

Håndtering af fælles klassifikationer

Udfordring
• Snitfladerne indeholder dataelementer, som er baseret på værdiliste

• Simple værdilister (fx Finansbilagets DebetKreditorIndikator); Her vil værdierne fremgå af 

snitfladedokumentationen (Integrationsbeskrivelsen)

• Klassifikations baserede værdilister; Her fastlægger hvert anvendersystem sine 

klassifikationsværdier på tværs af kommuner (kanonisk repræsentation)

• I den enkelte kommunes ERP-løsning, kan repræsentationen og detaljeringsgraden varierer 

herfra

Løsningsmodel
• Det er ERP-løsningens ansvar at foretage datamapning fra den kanoniske 

repræsentation til den lokale repræsentation.
• Mapningen foregår går mellem den fælles klassifikation og den lokal opsætning af 

klassifikationer/værdilister i den enkelte ERP-løsning

• Typisk vil dette være implementeret ifm. datamodtagelsen, som herefter benytter 

interne opdateringsrutiner

• Se her regler for forretningskvittering



ØiR – Justeret integrationsarkitektur

Håndtering af fælles klassifikationer
Eksempel:

ØiR

Gruppe

Klassifikation

KY – Kommunernes Ydelsesssytem

Indenrigsministeriet

Kode = 003 Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i passive perioder…. 
Kode = 004 Kontanthjælp til forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. Refusion …

Fælles supplerende gruppe

Kode = 01 Ej krav om tilbagebetaling

Kode = 02 Krav om tilbagebetaling

Kommunespecifikke  supplerende gruppe

Kommune cvr = 29188416

Kode = xx vvvv

Kode = yy xxxx

Kommune cvr = 28345342

Kode = pp bbbb

KSD – Kommunernes Sygedagpengesystem

Indenrigsministeriet

Kode = 001

Kode = 002

Fælles supplerende gruppe

Kode = 01 Virksomhedsrefusion

Kode = 02 Refusion til personer med personligt selskab

Kommunespecifikke  supplerende gruppe

Kommune cvr = 29188416

Kode = xx vvvv

Kode = yy xxxx

Kommune cvr = 28345342

Kode = pp bbbb



ØiR – Justeret integrationsarkitektur

Forretningskvitteringer

Kvitteringstyper
• Transportkvittering

• Teknisk kvittering for om transporten af data er gået godt

• Forretningskvittering
• Kvittering for at modtager af data har accepteret dataoverdragelsen. Modtager bliver herved 

dataansvarlig for modtagne data

• Kvittering fra modtager side, at data er i overenstemmelse med aftale. Dvs. data kan anvendes af 

modtagerløsningens forretningsprocesser. Det er derfor ikke en kvittering for gennemførelse af de afledte 

forretningsprocesser.

Scope for kvitteringer
• Al datavideregivelse (med undtagelse af KMD Udbetaling) er omfattet af transport- og 

forretningskvitteringer

• Det gælder på webservice-kald og SFTP ifm. batch-forsendelser

• Ved webservice-kaldet returneres transport- og forretningskvittering under i responsen på 

webservice-requesten.



ØiR – Justeret integrationsarkitektur

Forretningskvitteringer

Forretningskvittering
• Kvitteringen leveres pr. postering og ikke pr. batch 

• Kvitteringer kan leveres samlet og enkeltvis indeholdende posteringer fra flere batch

• Kvitteringen angiver ‘Accepteret’ eller ‘Fejlet’, samt ifm. fejl angivelse af en/flere fejlårsager

• Modtager løsningen skal stoppe sin processering af en fejlet postering, når den er meldt 

‘Fejlet’

• Anvender-løsninger foretager genfremsendelse efter x tid, såfremt der ikke er modtaget 

kvittering med ‘Accepteret’. 
• Alle posteringer (enkeltforekomster) har en unik identifikation. Hver forsendelse har et unik timestamp. 

Herved kan modtagerløsningen håndtere genfremsendelser/dubletter.

• Integrationsbeskrivelsen (som understøtter dataudvekslingsaftalen) angiver tiden og hvor mange gange, 

der kan genfremsendes før Anvender-løsningen skal sætte posteringen i en fejltilstand. Der kan også være 

aftalt regler for håndtering af massefejl, dvs. hvor et helt batch fejler.

• Modtager-løsningen (ERP-løsningen)
• Har indenfor x-tid mulighed for at korrigere egne regler, opsætninger, stamregistrere mv. for gentage 

valideringskontrol (evt. via indlæsning) før posteringer afvises.

• Integrationsmønstreret tillader ikke, at modtager løsningen ændre på modtagne data. Dataejerskab for 

modtagne data ligger fortsat i Anvender-løsningen. Modtagerløsning kan naturligvis supplere med egne 

varianter af data (fx en adresse, som er forskellig for den modtagne). 



Overordnet tidsplan

Afklaringsforløb med datoer

Roadmap

Den videre proces



Den videre proces

• Overordnet tidsplan

• Afklaringsforløb med datoer

• Justering af integrationsarkitekturen

• Finansposteringer

• Debitorhåndtering

• E&Es nye behov

• Roadmap

• Vi ved der kommer ændringer 

• Behov for at få dem tilpasset jeres ændringsplaner

• KOMBIT kommer med udkast til at roadmap for håndtering 

af fremtidige ændringer



Den videre proces - Overordnet tidsplan

Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

- Integrationsmodel Afklaring

- Finans

- Debitor

- Udvikling Udvikling

- Integrationstest I Hul igennem test  og  integrationstest

- End-2-End -test end-2-end test



Den videre proces - Afklaringsforløb med 
datoer

Justering af integrationsarkitekturen

Udsendes i ”endelig udgave” 1. september

Kommentarer senest 11. september

Endeligt fastlagt 30. september

Finansposteringer

Udsendes i ”endelig udgave” 1. september

Kommentarer senest 11. september

Endeligt fastlagt 30. september

E&Es nye behov ny planlægning foregår – vi vender tilbage med deadlines

Debitorhåndtering



Den videre proces
Afklaringsforløb - Debitor

Forslag udsendes 7-9-2015 v 0.1

Præsentation af udsendt materiale 14-9-2015 v 0.1

Udsendelse af nyt forslag med feedback 16-9-2015 v 0.2

1-1 møder KOMBIT og leverandører v 0.2

Udsendelse af nyt forslag med feedback 13-10-2015 v 0.3

Fælles workshop om endeligt udkast 20-10-2015 v 0.3

Udsendelse af endeligt udkast 26-10-2015 v 0.9

Modtagelse af skriftligt feedback 28-10-2015 v 0.9

Endelig version udsendes 2-11-2015 v 1.0



Den videre proces - Roadmap

Vi ved der kommer ændringer 

Behov for at få dem tilpasset jeres ændringsplaner

KOMBIT kommer med udkast til at roadmap for håndtering af 

fremtidige ændringer

To spor

• I fokus krav fra KOMBITs monopolbrudsystemer

• Behov for nye snitflader udløst af f. eks. E&E, FBS, YR, 

ønsker fra 3. part



Yderligere spørgsmål?



OG NU TIL NOGET HELT 

ANDET

(FRA AKTION NU TIL 

ORIENTERING OM 

FREMTIDEN)



• Information om SFTP-

integration

• Transport og 

Forretningskvittering

Backup slides



INFORMATION OM 
SFTP-INTEGRATION



SFTP opsætning

• Registering til brug af SFTP foregår via 

serviceplatformen.

• SSH-nøgle uploades via administrationsmodulet

• Hvert system har en IN-folder til modtagelse af 

filer og en OUT-folder til afsendelse af filer.

• Ved filoverførsel anvendes simpel udveksling via 

triggerfiler.

• Teknisk kvittering for afsendelse af filer lægges i 

IN-folderen.

Opsætning af SFTP



SFTP – modtagelse og afsendelse af filer

Ved modtagelse af fil 

Ved afsendelse, indeholder triggerfilen ikke feltet FiletranserUUID, da dette felt udfyldes af Serviceplatformen.



TRANSPORT-
OG

FORRETNINGSKVITTERING



Transportkvittering

Regel
• Alle services returnerer et fast responsestruktur med status for den tekniske 

validering af beskedens indhold. Strukturen har følgende indhold:

Niv Feltnavn Kard Værdisæt Betegnelse
1 TransportKvittering

2 TransportValideringKode 1 ”Ok”

”Advarsel”

”Fejl”

Angiver resultatet af valideringen. Ved ”Fejl” 

er beskeden ikke behandlet, og må derfor 

genfremsendes når problemet er løst.

2 Begrundelse 0:1 Tekst Dette er en tekst fra modtageren, der forklarer 

hvorfor et objekt er afvist.

2 FejlListe 0:n - Lister alle de valideringsfejl der er 

identificeret. Benyttes kun ved ”Advarsel” eller 

”Fejl”.

3 FejlKode 1 Tekst Entydig identifikation af fejlen

3 FejlTekst 1 Tekst Beskrivelse af fejlen



Transporkvittering

Fortsat…

• Webservice

• Ved valideringsfejl eller ved dublet på hele forsendelsen, returneres en soap-

fault for webservicen. Soapfault angiver om det er valideringsfejl eller dublet.

• Afvist:

• 01 - Valideringsfejl

• 02 - Dublet på forsendelse

• For fejlet fil i SFTP-mønster returneres fil med tilsvarende fejlbeskeder.



Forretningskvittering

Regel
• Denne struktur benyttes til at kommunikere forretningskvitteringer (resultatet af 

behandlingen af det fremsendte objekt) retur til afsenderen og indeholder 

følgende
Niv Feltnavn Kard Værdisæt Betegnelse
1 Forretningkvittering 1 - Indeholder den fremsendte kvittering

2 ForretningValideringKode 1 "Modtaget"

"Afleveret"

"Accepteret"

"Afvist"

"Fejlet"

Indikerer om modtagersystemet har modtaget 

objektet og senere om det har accepteret 

objektet. Hvis der returneres ”Afvist” skal 

afsenderen håndtere problemet, og eventuelt 

fremsende til en anden modtager

Listen kan udvides til at understøtte specielle 

behov i de enkelte snitflader.

2 Begrundelse 0:1 Tekst Dette er en tekst fra modtageren, der forklarer 

hvorfor et objekt er afvist. Vil typisk stamme 

fra den sagsbehandler der har behandlet 

objektet.

2 FejlListe 0:n - Lister alle de valideringsfejl der er 

identificeret. Benyttes kun ved ”Fejlet”.

3 FejlKode 1 Tekst Entydig identifikation af fejlen

3 FejlTekst 1 Tekst Beskrivelse af fejlen



Forretningskvittering

Fortsat…

• Referenceinformation
• Identifikation af kvitteringen

• Timestamp for kvitteringen

• Dataleverandør ident på løsningen (ERP), som udstiller kvitteringen

• For hver postering, som indgår i forretningskvitteringen

• Unik reference dataleverandøren, som leverede posteringen

• Unik reference til posteringen: Ident og timestamp for den postering, som der kvitteres for

• Accpet/Fejl information
• Jf. forgående slide

• Regler for gruppering af kvitteringer
• Kun indenfor samme informationsobjekt (fx finanspostering, debitorforhold, etc.)

• På tværs af batch-forsendelser, men kun indenfor samme afgivende dataleverandør for 

posteringer

• Kan indeholde både accept og fejl kvitteringer

• Antal af posteringer, som der kan kvitteres for er 100


