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Indledning

Denne præsentation indeholder en række slides med bullets med nogle tanker og idéer, der er 
kommet frem undervejs i POC-arbejdet med Orkestreringskomponenten. Dette dækker dels over 
opdagelser og tanker, der er opstået som en del af implementeringsarbejdet såvel som input fra 
de snakke, der har været på statusmøder og workshops i løbet af POC-fasen.
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Sikkerhed

• Alle kald bør sikres med certifikater for autentificering af kaldende part

• Service-udstiller er ansvarlig for anskaffelse og distribution af certifikatet

• Alle kald til Orkestreringskomponenten bør indeholde en API-nøgle

• API-nøgle udstedes af Orkestreringskomponenten

• Formålet er nemt at kunne lave statistik for brug af udstillet funktionalitet

• IDWS-implementering bør ske vha. reference-implementeringen fra Digitaliseringsstyrelsen

• Grænsesnitflader er opdateret til at beskrive Netcompanys forståelse af denne implementering
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Administration/Governance

• Det kan overvejes, om der skal udstilles nogle administrationsservices, som portaler hhv. datakilder kan kalde for opdatering af egne 
egenskaber defineret i Orkestreringskomponenten

• Vil sikre nemmere governance, hvis ansvaret blev lagt ud til det eksterne system

• Vil kræve yderligere implementeringer i det eksterne system

• Giver bedst mening, hvis der sker hyppige ændringer, hvor det ellers vil skulle håndteres manuelt af en forvalter-rolle

• Lede-tekster / Term-lister

• Der vil være behov for på en eller anden måde at sikre, at ledetekster/labels/termer er ens på tværs af portaler/websites, der udstiller data fra 
Orkestreringskomponenten for at sikre, at borgere får en god og ensartet oplevelse på tværs af forskellige, offentlige systemer

• Der vil kunne være behov for forskellige former for ledetekster

• Labels for elementer i Fælles Datamodel

• ”Inline-tekster” i data-værdier formidlet i Fælles Datamodel (eksempelvis status-tekster)

• Grupperingstitler/overskrifter, hvor flere datafelter fra Fælles Datamodel sammensættes i en visningsgrænseflade

• Der skal tages stilling til, hvor masterdata skal leve, og hvem der skal administrere og udstille til andre

• Herunder bør overvejes, hvordan et setup bedst muligt understøtter hurtig/umiddelbar udbredelse ved ændringer

• Datakilder med partiel understøttelse af beskrevne servicemetoder

• Det er sandsynligt, at datakilder kun udstiller et subset af de servicemetoder, der er defineret i grænsesnitfladebeskrivelserne

• Der bør implementeres en eller anden form for governance af dette, hvor portaler/websites nemt har adgang til informationen, og hvor det sikres, 
at Orkestreringskomponenten ikke forsøger at kalde ikke-supporterede servicemetoder og kan give et sigende svar til portaler, der forsøger at 
hente data for ikke-supporterede servicemetoder
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Staging-komponent

• Hvis der er behov for logisk behandling af data fra en datakilde, før det sendes til en kaldende 
portal, bør dette implementeres som en separat komponent (staging-komponent)

• Det vil bevirke, at Orkestreringskomponenten kan bevare sin egenskab som formidler af servicekald, hvor 
der ikke tages ansvar for andet end validering af overholdelse af dataformat

• Mulige scenarier for en staging-komponent

• Understøttelse af udstillede services, der ikke overholder Fælles Datamodel

• Man kan så transformere data jf. aftale med datakilden, før det returneres til 
Orkestreringskomponenten

• Foretage transformation af data-formatering (eksempelvis dato eller tusindtals-/decimal-tegn)

• Transformation jf. specifik forretningslogik for en given service
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Data-formater

• Det skal overvejes, om Orkestreringskomponenten skal understøtte muligheden for flere forskellige 
data-formater
• Vil gøre Orkestreringskomponenten mere fleksibel ved at sætte den i stand til at kunne orkestrere kald til 

datakilder, der udstiller anden data end sager og ydelser

• Vil være en måde at understøtte forskellige versioner af Fælles Datamodel

• Fleksibel løsning ift. løbende at tilføje nye, valide dataformater

• Vil stille større krav til dataaftagere, da de kan risikere at modtage data i forskellige formater i samme kald til 
Orkestreringskomponenten

• Generisk transformation fra et format til et andet vil kunne udstilles i en eventuel Staging-komponent

• Alternativ
• Understøttelse bredere end sager og ydelser ville også kunne opnås ved at tilpasse Fælles Datamodel til at kunne 

dække bredere

• Det er den generelle erfaring, at ved at udvide scope for understøttelse bliver kvaliteten af den specifikke 
understøttelse forringet

• Det vil være vanskeligt at fremtidssikre denne løsning ift. nye behov, der måtte opstå
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Udstillede service-metoder

• Der er identificeret ønsker om andre service-metoder end de, der allerede er beskrevet i 
grænsesnitfladerne

• Hent ydelsesoverblik

• Ønske fra KOMBIT, hvor det kan give mening at hente et overblik over ydelser uden tilknyttede 
sager, da sags-opslag i ADDA tager meget lang tid

• Vil skulle implementeres i både dataaftager- og datakilde-grænsesnitflade

• Metodik til bestemmelse af hvilke datakilder, der skal hentes data fra

• Det kunne tænkes, at dataaftager gerne vil hente fra alle datakilder bortset fra en bestemt, hvor 
svartider var kendt høje

• Vil skulle implementeres i både dataaftager- og datakildegrænsesnitflade

• Understøttelse af flere kommunekoder i samme kald

• Der er pt. ikke set et behov, men det har været identificeret som en mulig fremtidig udvidelse
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Versionering

• Der er ikke taget stilling til, hvordan man fremadrettet skal håndtere opdatering af services i 
Orkestreringskomponenten til nyere versioner

• Der bør fra starten lægges en strategi for dette, så et fast mønster kan følges ved første implementering

• Fremtidige opdateringer til Fælles Datamodel bør tænkes ind i versioneringsstrategien

• Det anbefales, at der laves versionering på en måde, så ingen datakilde eller portal behøver opdatere 
deres kode på noget tidspunkt for fortsat at have en velfungerende integration med 
Orkestreringskomponenten
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