WORKSHOP –
DIALOGINTEGRATION OG
JOURNALNOTAT
HK-huset, onsdag d. 3. april

Agenda
Velkomst og agenda (5 min.)
Kort om SAPAs behov (7 min.)
Workshop 1: Dialogintegration
- KOMBIT præsentation (10 min.)
- Tech-Swat-Teams: 3 spørgsmål, 3 risici, 3 gode råd (20 min.)
- Plenum: Top 3 spørgsmål, risici og gode råd (15 min.)

Workshop 2: Fordeling af journalnotater og dokumenter
- KOMBIT præsentation (10 min.)
- Tech-Swat-Teams: 3 spørgsmål, 3 risici, 3 gode råd (20 min.)
- Plenum: Top 3 spørgsmål, risici og gode råd (15 min.)

Afrunding og Næste skridt

KORT OM SAPAS BEHOV

Legacy-løsningen er en hybrid

Person- og
sagsoverblik
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Overblik

Advis
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KOMBIT / <Projektnavn>

HVILKE INTEGRATIONER?

SAPA-løsningen har behov for tre typer af integrationer

(A)

Udstilling af data fra kildesystemer (grunddataregistre,
sagsbærende løsninger, o.a.)

(B)

Dialogintegration: Brugeren 'hopper' fra et skærmbillede i
SAPA til et skærmbillede i et kildesystem for yderligere
oplysninger

(C)

SAPA aflevering af journalnotater til sagsbærende
løsninger ('fagsystemer', 'ESDH-systemer')

Agenda
Velkomst og agenda (5 min.)
Kort om SAPAs behov (7 min.)
Workshop 1: Dialogintegration
- KOMBIT præsentation (7 min.)
- Tech-Swat-Teams: 3 spørgsmål, 3 risici, 3 gode råd (20 min.)
- Plenum: Top 3 spørgsmål, risici og gode råd (15 min.)

Workshop 2: Fordeling af journalnotater og dokumenter
- KOMBIT præsentation (7 min.)
- Tech-Swat-Teams: 3 spørgsmål, 3 risici, 3 gode råd (20 min.)
- Plenum: Top 3 spørgsmål, risici og gode råd (15 min.)

Afrunding og Næste skridt

DIALOGINTEGRATION

Baggrund
• SAPA sagsportalen baserer sig på data lagret i Sags-, dokumentog ydelsesindekset, der populeres af de individuelle kommunale
fagsystemer
• SAPA sagsportalen vil på et givent tidspunkt eksponere sine
brugere for sager og dokumenter fra et vilkårligt antal
fagsystemer
• SAPA er udelukkende at opfatte som en “glasplade”, der
udstiller information om sager, parter og ydelser fra en række
sagsbærende fag- og it-systemer og udstiller denne information
til en bruger
• Såfremt en bruger ønsker yderligere detaljer om en given sag
(eller udføre egentlig sagsbehandling) sker det i det pågældende
fagsystem, der ejer sagen
• Der er således identificeret et behov for en mekanisme i SAPA, der
muliggør, at en bruger kan transporteres mellem SAPA og de

primære fagsystemer hvori sagen forvaltes

Formål
I lyset af det foregående, har SAPA Dialogintegration følgende formål:
•

At understøtte en smidig transport af en bruger fra SAPA it-løsningens
brugergrænseflade til brugergrænsefladen i en anden it-løsning (og vice versa)

“Smidig transport” dækker i denne forbindelse over følgende:
•

Automatisk viderestilling til det relevante it-system: Brugeren kan automatisk
blive viderestillet (”hoppe”) fra SAPAs brugergrænseflade til det fagsystem som
forvalter sagen og se yderligere oplysninger om sagen/parten, såfremt
vedkommende har de nødvendige rettigheder. Dermed spares tid og klik til at åbne
det relevante fagsystem og billede, da dette sker via ”hop” direkte fra SAPA

brugergrænseflade.
•

Overførsel af kontekst: Brugeren får sin ”kontekst” med over i det relevante itsystem og kan med de rette parametre blive viderestillet direkte til de relevante
oplysninger om f.eks. parten eller sagen. Derved undgås manuelle udsøgninger,
navigation og traversering af menuer.

•

Single sign-on – eller adgang efter login-prompt: Brugeren kan springe processen
med at skulle logge på det pågældende system helt eller delvist over og blive
viderestillet direkte til de relevante oplysninger om f.eks.
parten eller sagen.

Forudsætninger (1/2)
For at dialogintegration kan fungere, ser vi en række forudsætninger:
•

•

•

•

Adressering: ”Hop” fra SAPA til et andet it-system kræver, at det modtagende
systems ”endpoint” er stillet til rådighed for SAPA på forhånd.
Udveksling af parametre: De enkelte fagsystemer, der ”hoppes” til fra SAPA, skal
kunne modtage og forstå et foruddefineret fast sæt af parametre, der medtages
som led i ”hoppet”
Oversættelse af bruger-kontekst til relevante skærmbilleder: Det modtagende
it-system skal indeholde en funktionel komponent, der kan fortolke brugerens
kontekst (i form af de medsendte parametre) med henblik på at kunne dirigere
brugeren til specifikke skærmbilleder og objekter i det modtagende system.
Eksempelvis sags-oversigter, sags-dialoger og dokument-detaljer.
Autentifikation/autorisation: Det system der ”hoppes” til er ansvarlig for at
kunne autentificere og autorisere den enkelte bruger. Heraf følger, at systemet
ligeledes er ansvarlig for at afvise brugere, der har fulgt et link de ikke har
rettigheder til.

Forudsætninger (2/2)
Illustreret grafisk tager dette sig ud på følgende måde:

Begreber (1/2)
Begreb

Definition

Kaldende applikation
Modtagende applikation

Den applikation, der initierer en dialogintegration.
Den applikation, som modtager og afvikler dialogintegration.

Dialogintegration

Dialogintegrationen sker i brugergrænsefladen og er defineret som en
situation hvor brugeren eksekverer en handling, hvorigennem
brugeren ledes fra en dialog (skærmbillede) i den kaldende applikation
over i en dialog (skærmbillede) i den modtagende applikation.
Dialogintegration omtales også som ”hop” mellem applikationer.
Den specifikke URL/sti udstillet af den modtagende applikation, hvortil
brugeren og dennes kontekst i form af parametre, videresendes.

Endpoint

Parametre overføres til den modtagende applikation, ved at eksekvere
en https request i stil med: [Protokol]://[endpoint modtagende
applikation]?[parametre]
Det modtagende system er ansvarligt for at kunne fortolke de
medsendte parametre og dirigere brugeren videre til den ønskede
dialog i systemet (eksempelvis til den konkrete sag eller dokument).

Parametre

De medsendte parametre fra den kaldende applikation, adskilt af ”&”.

Begreber (2/2)
For SAPA dialogintegration er identificeret følgende relevante
parametre:
Brugerident
(identifikation af den pågældende bruger/sagsbehandler)
Partsident
(identifikation af den pågældende borger)
Sagsident
(identifikation af den specifikke sag i modtagersystemet)
Dokumentident (identifikation af det specifikke dokument i
modtagersystemet)
Kommuneident (identifikation af den relevante kommune)
Systemident
(identifikation af det kaldende system)
SAML token
(med henblik på Single Sign-On)

Integrationsvilkår
Vilkår for ”hop” fra SAPA til ESDH-/fagsystemer
•

Udstilling af endpoint: Det modtagende system skal stille et endpoint til rådighed for SAPA, hvortil viderestilling af
SAPA brugere og deres kontekst kan rettes.

•

Udveksling af parametre: Det modtagende system skal kunne modtage og forstå et fast, foruddefineret sæt af
parametre, der medtages som led i ”hoppet” (defineret som SAPAs parameter-model).

•

Kontekstfortolkning: Det modtagende system skal indeholde en funktionel komponent, der ved kald/viderestilling fra
SAPA, kan fortolke brugerens kontekst (i form af de medsendte parametre) med henblik på at kunne dirigere brugeren
til specifikke skærmbilleder og objekter i det modtagende system (eksempelvis specifikke sager og dokumenter).

•

Autentifikation/autorisation af brugere: Det modtagende system er ansvarligt for at kunne autentificere og autorisere
den enkelte bruger, hvad enten det er på basis af separat login eller ved sammenligning af de medsendte
brugerparametre med systemets eget brugerregister. Heraf følger, at systemet ligeledes er ansvarlig for at afvise
brugere, der har fulgt et link de ikke har rettigheder til.

Vilkår for ”hop” fra ESDH-/fagsystemer til SAPA
•

Kald af endpoint: Det kaldende system skal rette viderestilling af bruger og dennes kontekst til det endpoint SAPA
udstiller.

•

Udveksling af parametre: Det kaldende system skal som led i viderestillingen af sine
brugere til SAPA, medtage parametre, der overholder SAPAs parameter-model.

TECH-SWAT-TEAMS
3 SPØRGSMÅL
3 RISICI
3 ANBEFALINGER
20 MIN.

PLENUM
- TOP 3 SPØRGSMÅL
- TOP 3 RISICI
- TOP 3 ANBEFALINGER
15 MIN.

Agenda
Velkomst og agenda (5 min.)
Kort om SAPAs behov (7 min.)
Workshop 1: Dialogintegration
- KOMBIT præsentation (7 min.)
- Tech-Swat-Teams: 3 spørgsmål, 3 risici, 3 gode råd (20 min.)
- Plenum: Top 3 spørgsmål, risici og gode råd (15 min.)

Workshop 2: Fordeling af journalnotater og dokumenter
- KOMBIT præsentation (7 min.)
- Tech-Swat-Teams: 3 spørgsmål, 3 risici, 3 gode råd (20 min.)
- Plenum: Top 3 spørgsmål, risici og gode råd (15 min.)

Afrunding og Næste skridt

FORDELING AF
JOURNALNOTATER
(OG DOKUMENTER)

Indledning
Denne præsentation beskriver, på et overordnet plan, følgende områder i
forhold til en fremtidig fordelingsmekanisme, der kan fordele
journalnotater og dokumenter til de fagsystemer, der benyttes til
sagsbehandling inden for et givent fagområde:
De forretningsmæssige behov, der er identificeret
Et udkast til en løsningsmodel, der imødekommer de identificerede behov
De forudsætninger, der gør sig gældende for løsningen
De integrationsvilkår (afsender – såvel som modtager-krav), som løsningen
stiller til de systemer, der skal bruge den
• De udeståender, der skal afklares i forhold til en egentlig specifikation
•
•
•
•
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Baggrund
• Der er identificeret et behov for en fordelingsmekanisme i
rammearkitekturen, der muliggør, at journalnotater og dokumenter
kan transporteres fra de sekundære systemer i hvilke de nu kan
oprettes, til de primære fagsystemer hvor de associerede sager
“bor” og behandles
• Sekundære systemer dækker her over:
• SAPA, den kommende sagsportal
• KMD Sag (som led i transitionsfasen)
• Multi-fagsystemer, der har behov for at afhænde filer til de nye
fagsystemer i rammearkitekturen
• Fagsystemer, der lever op til de opsatte krav for afsendersystemer og
ønsker at benytte fordelingsmekanismen
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Indledning
Journalnotat
Generel definition: Et journalnotat er den
tekst, som en aktør (medarbejder, itsystem) formulerer i forbindelse med en
hændelse/ aktivitet/kommunikation på en
sag.

Kommentar: Det kan fx være en
telefonsamtale, en samtale med en borger
eller kollega, eller en dokumentation af en
handling, der er foretaget i et it-system.
Aktøren har pligt til at skrive journalnotater
på de borgersager, de arbejder med, i
henhold til offentlighedslovens § 6, stk. 1.
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Identificerede
forretningsbehov
(1/2)
UdfasSagstilBehov/use case
# Objekt
Initiator
ningen

knytning*

UC1 Notat
UC2 Notat

SAPA

SI / DI

Oprettelse af journalnotat på
eksisterende sag

X

X

X

X

KMD

Oprettelse af journalnotat på
eksisterende sag

X

X

UC3 Notat

SAPA

Begge**

UC4 Notat

KMD Sag

SI / DI

UC5 Notat

KMD Sag

Begge*

UC6 Dokument

KMD Sag

SI / DI

UC7 Dokument
UC8 Dokument

KMD Sag
Multifagsystem

UC9 Dokument

Multifagsystem

•
•
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SAPA

•

SAP KY/KS
A
D

SI / DI
SI / DI

Oprettelse af journalnotat uden
eksisterende sag
Oprettelse af journalnotat på
eksisterende sag
Oprettelse af journalnotat uden
eksisterende sag
Tilknytning af dokument til eksisterende
sag
Tilknytning af dokument uden
eksisterende sag
Tilknytning af dokument til eksisterende
sag
Tilknytning af dokument uden
eksisterende sag

X
X
X

X
X

X

X

SI / DI

(*) Sagstilknytning: Indikerer om den sag der opdateres tilhører et fagsystem tilkoblet Sags- og Dokument Indekset eller KMD
Sag
Som led i udfasningen holdes henholdsvis KMD Sag og Sags- og Dokument Indekset up-to-date med ”hinandens” sager. I
KMD Sags-portalen vil man derfor kunne oprette journalnotater og tilknytte dokumenter på sager, der ”ejes” af Sags- og
Dokument Indekset og vice versa. Denne form for opdatering håndteres af fordelingsmekanismen og ikke den primære
synkronisering af de to registre
(**) Afhængig af emneområde kan oprettelse af et journalnotat uden eksisterende sag lede til oprettelse af journalnotat (og
sag) i enten et fagsystem tilkoblet Sags- og Dokument Indekset, eller et fagsystem tilknyttet KMD Sag

Forudsætninger
Fordelingsmekanismen har alene til formål at adressere indhold
(journalnotat eller dokument) fra en navngiven afsender til en entydig
identificerbar modtager. Heraf følger at:
• Afsender-systemet bærer ansvaret for, at det medsendte metadata er
tilstrækkeligt i forhold til en entydig identifikation af modtager
• Afsender-systemet bærer ansvaret for, at det faktiske indhold er validt
set fra et teknisk perspektiv (meddelelses-format og understøttet filtype)
• Modtager-systemet er forpligtet til at behandle indhold, der er teknisk
validt. Modtager-systemet kan efter behandling afvise oprettelse af
journalnoter eller tilsendte dokumenter, der bærer forretningsmæssige
fejl
• Entydig adressering og identifikation skal kunne afgøres alene på basis
af kommunens specifikke metadata-opsætning i støttesystemerne
Klassifikation og Organisation
• Afsender-systemets tilknytning af dokumenter bør i videst mulig omfang
indeholde identifikation af den konkrete sag i det pågældende
Modtager-system
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Fordelings-komponent (1/5)

1)

Tekniske fejl: Fejl i meddelelsesformat eller fejl i opløsning af entydig adresse

2)

Forretningsfejl: Fejl i emneområde eller dokumentets semantiske indhold

27

•

Fordelings-komponenten udvikles som en
komponent på Serviceplatformen

•

Fordelings-komponenten udstiller en service,
der modtager metadata + notat eller dokument
fra afsender-systemerne

•

Afsender-systemet medsender dokumenter som
UUID reference, som modtager-systemet kan
afhente indenfor et aftalt tidsrum

•

Modtager-systemer implementerer et standard
service interface, der kan kaldes af Fordelingskomponenten

•

Fordelings-komponenten opløser ved kald det
modtagne metadata til et entydigt modtagersystem via Organisation og Klassifikation

•

De faktiske endpoints afgøres ved opslag i
lokalt register

•

Tekniske fejl kommunikeres umiddelbart
tilbage til afsender-systemet (2)

•

Modtager-systemet kvitterer for modtagelse til
Fordelings-komponenten og denne kvittering
kommunikeres videre til Afsender-systemet
(5/6)

•

Modtager-systemet kvitterer, efter behandling,
for henholdsvis accept eller afvisning af
indholdet (7/8)

Fordelings-komponent (2/5)

1)

Tekniske fejl: Fejl i meddelelsesformat eller fejl i opløsning af entydig adresse

2)

Forretningsfejl: Fejl i emneområde eller dokumentets semantiske indhold
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•

Fordelings-komponentens
service vil benytte sig af OIO
standarden for Sag og
Dokument, eller en afart heraf

•

I langt de fleste tilfælde vil de
journalnoter og dokumenter, der
fordeles, relatere sig til
specifikke, eksisterende sager,
der kan distribueres til
fagsystemerne som
journalposter

•

I de tilfælde hvor et
journalnotat (eller dokument)
oprettes uden en eksisterende
sag, er det fagsystemets ansvar
at oprette en ny sag til formålet

•

Afsender-systemerne forpligter
sig til at styre, hvilke brugere
der har lov til at oprette
journalnotater og tilknytte
dokumenter til sager

Fordelings-komponent (3/5)

1)

Tekniske fejl: Fejl i meddelelsesformat eller fejl i opløsning af entydig adresse

2)

Forretningsfejl: Fejl i emneområde eller dokumentets semantiske indhold
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•

Afsender-systemer persisterer
midlertidigt data:
• Lagring indtil Fordelingskomponent har kvitteret for
entydig adressering og teknisk
validt indhold (2)
• Lagring indtil modtager-system har
afhentet eventuelle store filer
indenfor et fastsat tidsrum (4)
• Lagring indtil modtager-system har
kvitteret forretningsmæssigt for
accept af meddelelsen (7/8)

•

Modtager-systemer er forpligtet til at
modtage alt teknisk validt indhold,
men kan afvise indhold i tilfælde af
forretningsmæssige fejl

•

Det er ikke muligt at afgøre hvor lang
tid der går, før Afsender-systemet får
besked om, at de kan betragte
fordelingen som tilendebragt (8). Der
kan potentielt set være tale om flere
dage, da der er tale om en manuel
behandlingsproces i modtagersystemet

Fordelings-komponent (4/5)
• Fordelings-komponenten vil desuden udstille en service, som
de enkelte Afsender-systemer kan anvende til at afgøre,
hvorvidt et system (true/false) er tilknyttet et specifikt
kommunalt emneområde
• Input til servicen vil være KLE-nummer og kommuneident
• Afsender-systemerne kan benytte denne service til at informere
brugerne af deres brugergrænseflade om hvilke sager, der kan oprettes
journalnotater på mm.
• Servicen vil være underlagt den samme system-til-system autentifikation
og autorisation, som ved tilslutning til fordelingsmekanismen

• Udveksling af dokumenter (dvs. Modtager-systemers
afhentning af dokumenter hos Afsender-systemer) vil i praksis
foregå via en SFTP komponent på Serviceplatformen
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Fejlscenarier: Fordelings-komponent (5/5)
Entydig identifikation af modtagersystem ikke mulig
Såfremt Fordelings-komponenten ikke entydigt kan afgøre den specifikke
modtager af meddelelsen, kommunikeres en fejlmeddelelse tilbage til
afsender-systemet
Denne fejl kan opstå i tre tilfælde
•

Metadata modtaget fra afsender-systemet er ikke specifikt nok

•

Kommunens opsætning af Klassifikation og Organisation er ikke komplet

•

Det pågældende modtager-system har ikke implementeret service interfacet til Fordelingskomponenten

Teknisk fejl i meddelelsen
• Meddelelsen konformerer ikke til besked-standarden
• Medsendte filer lever ikke op til den aftalte udvekslingsstandard
Fordelings-komponenten kan ikke afhænde meddelelsen til fagsystemet
• Fagsystemet svarer ikke, eller kvitterer ikke for modtagelse
(*) Meddelelse skal her forstås i bred forstand og dermed ikke nødvendigvis relateret til Beskedfordeler
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Integrationsvilkår: Fordelings-komponent (1/2)
Afsender-systemer
1.

Afsender-systemet skal kunne kalde den af Fordelings-komponenten udstillede web service

2.

Afsender-systemet skal sikre, at det medsendte metadata er tilstrækkeligt i forhold til en entydig
identifikation af modtager – dette indebærer eksempelvis identifikation af den sagsbehandler, der
har anmodet om oprettelse, brug af modtager-system-specifikke sags-id’er mm.

3.

Afsender-systemet bærer ansvaret for, at det faktiske indhold er validt set fra et teknisk perspektiv

4.

Afsender-systemet skal kunne håndtere afvisninger af meddelelser ved tekniske fejl (fejl i
adressering eller teknisk indhold)

5.

Afsender-systemet skal kunne håndtere afvisninger af meddelelser ved forretningsmæssige fejl (fejl
i emneområde eller dokumentets semantiske indhold)

6.

Afsender-systemet skal kunne modtage kvitteringer på afleverede meddelelser

7.

Afsender-systemet skal udestille en service med henblik på svar fra Fordelingskomponenten

8.

Afsender-systemet skal kunne aflevere filer til SFTP-server på Serviceplatformen

9.

Afsender-systemet skal kunne lagre journalnotater og dokumenter midlertidigt, indtil Modtagersystemet har accepteret indholdet

10.

Afsender-systemet skal kunne differentiere mellem deres brugeres adgang til oprettelse af
journalnotater og dokumenter
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Integrationsvilkår: Fordelings-komponent (2/2)
Modtager-systemer
1.

Modtager-systemet forpligter sig til at behandle alle anmodninger om journalnotatoprettelser og dokumenter, indenfor et aftalt tidsvindue

2.

Modtager-systemet kan afvise oprettelser i tilfælde af forretningsmæssige fejl

3.

Modtager-systemet skal implementere et standard serviceinterface, der tillader
Fordelings-komponenten at adressere meddelelser til systemet

4.

Modtager-systemet skal kunne tilknytte journalnotater og dokumenter til eksisterende

sager i fagsystemet på basis af de modtagne oplysninger.
5.

Modtager-systemet skal kunne behandle journalnotater og dokumenter såfremt en sag
ikke eksisterer

6.

Modtager-systemet skal kunne kvittere for modtagne meddelelser

7.

Modtager-systemet skal kunne håndtere, at den samme meddelelse kan modtages
flere gange (Idempotence)

8.
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Modtager-systemet skal kunne afhente filer på SFTP-server på Serviceplatformen

Udeståender
I relation til de identificerede forretningsmæssige behov udestår der
stadig en række afklaringer, inden det giver mening at foretage
yderligere specifikation:
•
•
•
•
•
•
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Hvem er de forventede brugere?
Hvad er de forventede brugsmønstre?
Hvilke typer af objekter skal understøttes (filtyper, formater mm.)?
Hvad er de forventede transaktionsmængder?
Hvad er der af krav til tilgængelighed og oppetid? Nu og på sigt?
Hvad er der krav til tværgående sikkerhed (ex. gardering mod
“Tampering” mm.)

TECH-SWAT-TEAMS
3 SPØRGSMÅL
3 RISICI
3 ANBEFALINGER
20 MIN.

PLENUM
- TOP 3 SPØRGSMÅL
- TOP 3 RISICI
- TOP 3 ANBEFALINGER
15 MIN.

Agenda
Velkomst og agenda (5 min.)
Kort om SAPAs behov (7 min.)
Workshop 1: Dialogintegration
- KOMBIT præsentation (7 min.)
- Tech-Swat-Teams: 3 spørgsmål, 3 risici, 3 gode råd (20 min.)
- Plenum: Top 3 spørgsmål, risici og gode råd (15 min.)

Workshop 2: Fordeling af journalnotater og dokumenter
- KOMBIT præsentation (7 min.)
- Tech-Swat-Teams: 3 spørgsmål, 3 risici, 3 gode råd (20 min.)
- Plenum: Top 3 spørgsmål, risici og gode råd (15 min.)

Afrunding og Næste skridt

Afrunding og næste skridt

Vi opdaterer slideshowet med jeres råd, risici og spørgsmål
KOMBIT: Tilbage til skrivebordet
I hører nærmere på hjemmesiden, når der er nyt i sagen
1000 tak for jeres indsats

DIALOGINTEGRATION
LEVERANDØRERNES
FEEDBACK

Dialogintegration – Spørgsmål og svar (1/2)
Spørgsmål
Hvorfor anvendes støttesystemernes
adgangsstyring ikke?

Svar
Det gør den også. Imidlertid ønskes en løsning, der er
generisk nok til at gå på tværs af eksisterende (legacy-)
systemer og dermed sikkerhedsmodeller.

Har I overvejet om views med mere end metadata giver et bedre 360 graders view end hop

Ja. Men en given leverandørs mulighed for at
understøtte hop fra SAPA (via en standard
parametermodel) vurderes samlet set at være en bedre
og billigere løsning end individuel udstilling af data i
SAPA.
Ja, hovedparten af de systemer, der vil tilslutte sig
SAPA forventes at være web baserede. Men der
forventes også at være behov for ”hop” til klientbaserede systemer. Den definerede parameter-model
vil være den samme, men afvikling vil være afhængig af
den enkelte applikation.

Er de systemer, som skal tilgås, web-baserede?

Hvad er scope? Skal alle legacy systemer være
med?

Scope er understøttelse af alle de applikationer, som
kommunerne kan se en konkret forretningsmæssig
værdi i at kunne hoppe ”til” fra SAPA.

Kan SAPA også hoppes til fra et fagsystem?

Ja. Den såkaldte dialogintegration går begge veje og
understøtter både hop fra SAPA til fag-/esdh-system og
fra fag-/esdh-system til SAPA, hvis dette skulle ønskes.

Dialogintegration – Spørgsmål og svar (2/2)
Spørgsmål
Hvor skal gatewayen 'være henne'?

Svar
Der er pt. ikke lagt op til en broker/gateway-model.

Skal data kunne flyde frit eller skal det være
krypteret? Ligger systemet indenfor firewall'en på
hver kommune?

Personfølsomme data overføres via https.
Forvanskning skal undgås eksempelvis ved indførelse
af en form for checksum.

Hvilke krav stiller et system til kommunerne?
- Teknisk
- Kompetencer

Meget få krav umiddelbart. Derimod stiller det krav til
leverandørerne, der ikke vil kunne tilbyde samme grad
af integration med deres eksisterende løsninger.

Manglende overordnet styring af rettigheder, giver
unødige hop = dårlig brugeroplevelse

Overflødige hop burde ikke blive et problem, da det kan
styres i SAPAs brugergrænseflade: Dels via
adgangsstyring (kun muligt at hoppe til de systemer
brugeren har adgang til) og dels via register over
tilsluttede systemer (kun muligt at hoppe til 3. part
systemer, der har tilsluttet sig Dialogintegration).

Er dialogintegration en del af SAPA - hvorfor er det
ikke en del af STS?

Det nuværende forretningsbehov er identificeret i
forhold til SAPA-brugernes behov. Derfor har KOMBITs
SAPA-projekt været drivende i at formulere behov og
løsningsmodeller, herunder facilitere dialog med
kommuner og leverandører.

Dialogintegration – Risici
• Skift af systemer i kommunerne
• Governance på tværs af systemer
• Uddannelse af brugere
• Forvaltning
• Integrationsmønstrets kompleksitet - f.eks. ift. logning
• Single sign on
• Langt fra alle systemer er web baserede og kan derfor ikke
udstilles på en https adresse
• Etablering af den samlede løsning er en stor risiko - handler
om proces

Dialogintegration – Gode råd
• Undersøg markedet for lignende løsninger - ex. billedindeks
og kliniske løsninger
• Ikke GUI-baseret, men en back-end token løsning bør vælges
• Central broker model vil være at foretrække
• SAPA indeholder ingen data og kan derfor ligge i cloud’en
• Endpoint register bør ligge i støttesystemer, ikke i SAPA
• Systemer skal kunne være med, selvom de kun er delvist
kompatible
• KOMBIT definerer gateway interfacet som en fælles standard
• Opmærksomhed på at de forskellige indexer skal opdateres
ved arkivering eller skift af leverandør

FORDELING AF
JOURNALNOTATER
(OG DOKUMENTER)
LEVERANDØRERNES
FEEDBACK

Journalnotat – Spørgsmål og svar (1/2)
Spørgsmål
Forskel på dette og beskedfordeler? Supplement
eller?

Svar
Journalnotater stiller nogle specifikke krav til bl.a.
kvitteringer og mulighed for afvisning, der ikke pt. kan
honoreres af Beskedfordeleren. Fordelingskomponenten
skal ses som et supplement til Beskedfordeleren.

Burde journalnotat linkes til borgeren frem for
sagen?

Forretningsmæssigt defineres journalnotater som
værende knyttet til specifikke sager og dermed kun
indirekte til personer.

Hvis det modtagne ikke kan klassificeres, hvor vil
det så havne?

Afsender-systemet (dvs. fx SAPA-brugeren) bærer
ansvaret for at metadata er specifikke nok til en
identifikation af modtager-systemet. Er dette ikke
tilfældet, vil journalnotatet havne hos afsender-systemet
(dvs. SAPA-brugeren) igen.

Hvis notater distribueres til flere, hvor man skal så
kvittere for at den er OK?

Der er afgjort en udfordring her. Er det nok, at ét enkelt
modtager-system har accepteret notatet? Forholdet er
ved at blive undersøgt.

Er det rigtig tænkt at et journalnotat skal til flere
systemer? For hvad hvis et system, der burde have
fået ikke får…?

Ja. Forretningsmæssigt giver det mening at samme
faktiske oplysning vedrører flere sager, der bor i
forskellige fagsystemer. Derfor skal data distribueres til
hvert af disse modtagersystemer, som sender hver sin
forretningsmæssige kvittering.

Journalnotat – Spørgsmål og svar (2/2)
Spørgsmål
Hvad hvis notatet vedrører flere kommuner?

Svar
Løsningen er ikke designet til at understøtte dette behov.

Afsender data er midlertidigt. Hvad hvis modtager Afsender-systemer sletter først midlertidig lagret data, når
fejlbehandler? Potentiale for at miste
en forretningsmæssig kvittering (fagsystemets
journalnotatet.
accept/afvisning) er modtaget.
Komplekst setup - risikerer vi at journalnotater
havner i limbo?

Er de (fagsystemerne) overhovedet klar til det?
Måske bør journalnotater ligge i SAPA.

Oprettes sager fra SAPA? Er der noget tilbage for
ESDH systemer? Hvis et journalnotat skal
tilknyttes en ikke-eksisterende sag, hvad sker der
så?

SAPA er kun en portal (glasplade), der udstiller data fra
Sags- og Dokument Indekserne. Sagsbehandling foregår i
de ESDH- og fagsystemer hvor sagerne ”bor”.
Det er et forretningsmæssigt behov at oprette et
journalnotat (via SAPA) alene på eksisterende sager.

Journalnotat – Risici
• Der vil være behov for housekeeping i borgerservice til alle
fejlsendte notater
• Alle brugere skal kende klassifikations-systemet
• Sagsbehandler kan have forskellig praksis i klassificering af
journalnotater, hvorved de kan oprettes forkerte steder
• Fordyrelse af alle nye ydelsessystemer til at håndtere dette.
• Serviceplatform bliver single point of failure

Journalnotat – Gode råd
• Brug beskedfordeler til at opstille abonnementer. Residualet
lagres i SAPA.
• Tilbyd journalnotater til x antal systemer, hvorefter der kan
siges "ja tak". Svært at se mønster/algoritme for at det ellers
rammer rigtigt.
• Drop oprettelse fra SAPA. Flyt processen til fagsystem og brug
dialogintegration (glasplade).

