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1 Innledning
GeoIntegrasjon er et sett med standarder som spesifiserer grensesnitt for elektronisk
samhandling mellom systemer og komponenter som inngår i geografisk relatert
saksbehandling og innsyn i kommunesektoren. Standardene er utarbeidet av
leverandørene i samarbeid med Statens Kartverk og KS.
Dette dokumentet inneholder beskrivelse av modeller og tjenester for oppslag og
arkivering i Noark-arkiver utvidet med tjenester for geografisk identifiserte saker.
All dokumentasjon av standardene ligger på http://www.geointegrasjon.no/standard/.
Der finnes det også lenke til den komplette modellen for alle tjenestene i GeoIntegrasjon.
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2 Noark brukstilfeller
Felles-Registrer byggesak - (Use Case diagram)
Oppgave:
1.
2.
3.
4.

Registrere byggesak.

Sak registreres i sakssystem ved postmottak, saken tildeles saksnr/journalnr.
Matrikkelnummer sjekkes om er gyldig i matrikkelen vha webservice.
Sak lagres i arkiv (NySaksmappe)
Matrikkelnummer registreres på sak (kan også gjøres i NySaksmappe funksjonen)

Figur: 1
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Felles-Oppdater byggesak - (Use Case diagram)
Oppgave:

Oppdatere byggesak.

Finner godkjente byggesaker som ikke har registrert bygningsnummer på sak fra Sakssystemet.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Angir saksnr
Finner byggesaksmappe(stedfestetmappe) fra arkivet
Viser eiendom/matrikkelenhet i matrikkelklient
Registrer nytt bygg i matrikkelen, får tildelt nytt bygningsnummer.
Oppdaterer byggesaksmappe med bygningsnummer
Oppdaterer byggesaksmappe med koordinat

Figur: 2
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Send inn barnehagesøknad - (Use Case diagram)
Oppgave:

Sende inn barnehagesøknad

Dette er brutt ned i følgende funksjoner og tjenester:
1.

Søker finner frem til skjema, fyller inn og sender
webservice: NyttSkjema (ksresultatxml og pdf av skjema) - utgått
Skjema sendes enten til fagsystem eller til arkivet. Hvis fagsystemet er første til å motta skjema, så har det
ansvaret for å registrere videre mot arkivet med NySaksmappe webservice

2.

Figur: 3
Merk: I det videre arbeidet i prosjektgruppene ble tjenesten NySøknad tatt ut siden denne er dekket av andre
tjenester i arkivet. Fagdelen av tjenesten må være tilpasset det enkelte fagsystem.
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Sende inn byggesøknad - (Use Case diagram)
Oppgave:

Sende inn byggesøknad

Dette er brutt ned i følgende funksjoner og tjenester:
1.
2.
3.
4.
5.

Søker finner frem til skjema
Angir eiendom og validerer om denne finnes
Henter naboer for utfylling av skjema
Angir resten og sender skjema
webservice: NySøknad (skjemainfo og ksresultatxml) - utgår fra GI

Kan utvides ytterligere med henting av data og validering fra feks plan

Figur: 4
Merk: I det videre arbeidet i prosjektgruppene ble tjenesten NySøknad tatt ut siden denne er dekket av andre
tjenester i arkivet. Fagdelen av tjenesten må være tilpasset det enkelte fagsystem.
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Registrer utgående journalpost fra fagsystem - (Use Case diagram)
Oppgave:

arkivere utgående brev fra fagsystem

Dette er brutt ned i følgende funksjoner og tjenester:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reservere saksnr og legge på matrikkelnummer fra fagsystem
Flette brev med riktig saksnr
Registrere brevet på ny journalpost
Registrere avsender og mottaker (kan også gjøres i NyJournalpost funksjonen)
Registrere saksparter (kan også gjøres i NySaksmappe funksjonen)
Oppdatere status på sak til under behandling

Figur: 5
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3 Plattformuavhengig modell for Arkiv
3.1 Applikasjonsskjema

Saksmappe - (Logical diagram)
Datamodell for Saksmappe

Figur: 1
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Journalpost - (Logical diagram)
Datamodell for journalpost

Figur: 2
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Dokument - (Logical diagram)
Datamodell for dokument og fil

Figur: 3

Versjon 1.1

12

www.geointegrasjon.no

Kodeliste - (Logical diagram)
Datamodell for kodelister

Figur: 4
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Nøkler - (Logical diagram)
Datamodell for nøkler.

Figur: 5
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Søk - (Logical diagram)
Datamodell for søk.

Figur: 6
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Komplett - (Logical diagram)
Komplett datamodell.

Figur: 7
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3.2 Tjenesteskjema

Tjenesteskjema - (Logical diagram)
Tjenesteskjema for arkiv

Figur: 8
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3.2.1 Innsyn
Operasjoner
Metode

Merknad

Parametre

FinnDokumenter()

Tjenesten returnerer 0 eller flere dokumenter.

Returnerer:
Dokument
Array: True

Tjenesten vil kun returnere referanse til aktiv
dokumentversjon hvis det er flere
dokumentversjoner (filer) tilknyttet
dokumentet.

sok (som Søkskriterie)
returnerFil (som boolean)
kontekst (som ArkivKontekst)

Søkekriterier angis med Objektnavn.attributt
Følgende objekter er minimum:
Dokument
Journalpost
Tjenesten returnerer 0 eller flere dokumenter
knyttet til angitt journalpost.

journpostnokkel (som
Journpostnøkkel)
returnerFil (som boolean)
kontekst (som ArkivKontekst)

FinnDokumenterGittSak Tjenesten returnerer 0 eller flere dokumenter
knyttet til angitt saksmappe.
snøkkel()

saksnokkel (som Saksnøkkel)
returnerFil (som boolean)
kontekst (som ArkivKontekst)

FinnDokumenterGittJou
rnalpostnøkkel()
Returnerer:
Dokument
Array: True

Returnerer:
Dokument
Array: True
FinnDokumenttyper()
Returnerer:
Dokumenttype
Array: True
FinnJournalposter()
Returnerer:
Journalpost
Array: True

Tjenesten returnerer alle dokumenttyper
registrert på dokumentene i en saksmappe.

saksnokkel (som Saksnøkkel)
kontekst (som ArkivKontekst)

Tjenesten returnerer 0 eller flere journalposter.
Hvilke tilleggsobjekter som skal returneres
sammen med journalposten angis gjennom
returnerXxx-parametrene.

sok (som Søkskriterie)
returnerMerknad (som boolean)
returnerTilleggsinformasjon (som
boolean)
returnerKorrespondansepart (som
boolean)
returnerAvskrivning (som boolean)
kontekst (som ArkivKontekst)

Søkekriterier angis med Objektnavn.attributt
Følgende objekter er minimum for
søkekriterier:
Journalpost
Korrespondansepart
Avskrivning
Tilleggsinformasjon (til journalpost)
Saksmappe
Dokument
Merknad

Versjon 1.1
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Metode

Merknad

Parametre

FinnJournalposterGittNø Tjenesten returnerer 0 eller flere journalposter.
Hvilke tilleggsobjekter som skal returneres
kkel()
sammen med journalposten angis gjennom
Returnerer:
returnerXxx-parametrene.
Journalpost
Array: True

nokkel (som Journpostnøkkel)
returnerMerknad (som boolean)
returnerTilleggsinformasjon (som
boolean)
returnerKorrespondansepart (som
boolean)
returnerAvskrivning (som boolean)
kontekst (som ArkivKontekst)

FinnJournalposterGittSa Tjenesten returnerer 0 eller flere journalposter.
Hvilke tilleggsobjekter som skal returneres
ksmappeNøkkel()
sammen med journalposten angis gjennom
Returnerer:
returnerXxx-parametrene.
Journalpost
Array: True

nokkel (som Saksnøkkel)
returnerMerknad (som boolean)
returnerTilleggsinformasjon (som
boolean)
returnerKorrespondansepart (som
boolean)
returnerAvskrivning (som boolean)
kontekst (som ArkivKontekst)

FinnSaksmapper()
Returnerer:
Saksmappe
Array: True

Tjenesten returnerer 0 eller flere saksmapper.
Hvilke tilleggsobjekter som skal returneres
sammen med hver enkelt saksmappe, angis
gjennom returnerXxx-parametrene.
Søkekriterier angis med Objektnavn.attributt
Følgende objekter er minimum:
Saksmappe
Klasse
Sakspart
Tilleggsinformasjon (til saksmappe)
Geometri (eget objekt for bbox søk)
NasjonalArealplanId
Matrikkelnummer
BygningsId

FinnSaksmapperGittNøk Tjenesten returnerer 0 eller flere saksmapper.
Hvilke tilleggsobjekter som skal returneres
kel()
sammen med hver enkelt saksmappe, angis
Returnerer:
gjennom returnerXxx-parametrene.
Saksmappe
Array: True

HentFil()
Returnerer:
Fil
Array: False
HentKodeliste()
Returnerer:
Kode
Array: True

Versjon 1.1

sok (som Søkskriterie)
returnerMerknad (som boolean)
returnerTilleggsinformasjon (som
boolean)
returnerSakspart (som boolean)
returnerKlasse (som boolean)
kontekst (som ArkivKontekst)

nokkel (som Saksnøkkel)
returnerMerknad (som boolean)
returnerTilleggsinformasjon (som
boolean)
returnerSakspart (som boolean)
returnerKlasse (som boolean)
kontekst (som ArkivKontekst)

Tjenesten returnerer innholdet i filen tilknyttet systemid (som SystemID)
det angitte dokumentet. Tjenesten vil returnere kontekst (som ArkivKontekst)
filen tilknyttet aktiv dokumentversjon hvis det
finnes flere dokumentversjoner for dokumentet
den er tilknyttet.
Henter kodeliste for arkiv

kodelistenavn (som string)
kontekst (som ArkivKontekst)
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3.2.2 Oppdatering
Operasjoner
Metode

Merknad

FinnJournalposterUnder Hvis eier er angitt, vil kun journalposter der
angitt eier har en aktiv rolle bli returnert.
Arbeid()
Returnerer:
Journalpost
Array: True

Merk: Hvordan dette er implementert kan
variere mellom arkivsystemer (for eksempel
om behandlingsansvarlig vil få returnert også
journalposter som ligger til godkjenning hos
leder).

FinnJournalpostRestanse Merk: Hvordan dette er implementert kan
variere mellom arkivsystemer (for eksempel
r()
om journalposten skal returneres når svar er
Returnerer:
påbegynt og svaret er blant journalpostene som
Journalpost
returneres av FinnJournalposterUnderArbeid).
Array: True

NyAvskrivning()
Returnerer:
void
Array: False
NyBygning()
Returnerer:
void
Array: False
NyDokument()
Returnerer:
Dokument
Array: False

NyJournalpost()
Returnerer:
Journalpost
Array: False

Tjenesten legger til en eller flere avskrivninger
for en journalpost gitt unik nøkkel for
journalposten.

Parametre
ansvarlig (som Ansvarlig)
returnerMerknad (som boolean)
returnerTilleggsinformasjon (som
boolean)
returnerKorrespondansepart (som
boolean)
returnerAvskrivning (som boolean)
kontekst (som ArkivKontekst)
ansvarlig (som Ansvarlig)
returnerMerknad (som boolean)
returnerTilleggsinformasjon (som
boolean)
returnerKorrespondansepart (som
boolean)
returnerAvskrivning (som boolean)
kontekst (som ArkivKontekst)
avskrivning (som Avskrivning)
journalnokkel (som
Journpostnøkkel)
kontekst (som ArkivKontekst)

Tjenesten legger til en eller flere bygninger for bygninger (som ByggIdent)
en saksmappe gitt unik nøkkel for saksmappen. saksnokkel (som Saksnøkkel)
kontekst (som ArkivKontekst)

Registrerer nytt dokument i arkivet og
returnerer dokumentet med evt. utfylte id'er og
standardverdier.

dokument (som Dokument)
returnerFil (som boolean)
kontekst (som ArkivKontekst)

I ArkivKontekst kan referanseoppsett angis for
fagsystem slik at standardverdier kan tildeles i
arkivet.
Som en del av journalposten kan det legges ved journalpost (som Journalpost)
en ekstern nøkkel for senere gjenfinning av
kontekst (som ArkivKontekst)
journalposten. Merk at denne kan bli arkivert
for eksempel som tilleggsinformasjon i
journalposten.
Returnerer journalpost med tildelte id'er og
standardverdier utfylt.
I ArkivKontekst så kan referanseoppsett angis
for fagsystem slik at standardverdier kan
tildeles i arkivet.

NyJournalpostMerknad() Tjenesten legger til en eller flere merknader for
en journalpost gitt unik nøkkel for
Returnerer:
journalposten.
void
Array: False

Versjon 1.1

merknad (som Merknad)
journalnokkel (som
Journpostnøkkel)
kontekst (som ArkivKontekst)
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Metode

Merknad

Parametre

NyJournalpostTilleggsinf Tjenesten legger til en eller flere
tilleggsinformasjoner for en journalpost gitt
ormasjon()
unik nøkkel for journalposten.
Returnerer:
void
Array: False

tilleggsinfo (som
Tilleggsinformasjon)
journalnokkel (som
Journpostnøkkel)
kontekst (som ArkivKontekst)

NyKorrespondansepart() Tjenesten legger til en eller flere
korrespondanseparter for en journalpost gitt
Returnerer:
unik nøkkel for journalposten.
void
Array: False

part (som Korrespondansepart)
journalpostnokkel (som
Journpostnøkkel)
kontekst (som ArkivKontekst)

NyMatrikkelnummer()
Returnerer:
void
Array: False
NyPunkt()
Returnerer:
void
Array: False
NySaksmappe()
Returnerer:
Saksmappe
Array: False

Tjenesten legger til en eller flere eiendommer
for en saksmappe gitt unik nøkkel for
saksmappen.

matrikkelnr (som
Matrikkelnummer)
saksnokkel (som Saksnøkkel)
kontekst (som ArkivKontekst)

Tjenesten legger til et eller flere punkter for en
saksmappe gitt unik nøkkel for saksmappen.

posisjon (som Punkt)
saksnokkel (som Saksnøkkel)
kontekst (som ArkivKontekst)

Som en del av saksmappen (og som en del av
mappe (som Saksmappe)
journalpostene i saken) kan det legges ved en
kontekst (som ArkivKontekst)
ekstern nøkkel for senere gjenfinning av saken.
Merk at denne kan bli arkivert for eksempel
som tilleggsinformasjon i saksmappen.
Returnerer saksmappe med tildelte id'er og
standardverdier utfylt.
I ArkivKontekst så kan referanseoppsett angis
for fagsystem slik at standardverdier kan
tildeles i arkivet.

NySaksmappeMerknad() Tjenesten legger til en eller flere merknader for merknad (som Merknad)
en saksmappe gitt unik nøkkel for saksmappen. saksnokkel (som Saksnøkkel)
Returnerer:
kontekst (som ArkivKontekst)
void
Array: False
NySaksmappeTilleggsinf
ormasjon()
Returnerer:
void
Array: False
NySakspart()
Returnerer:
void
Array: False

Tjenesten legger til en eller flere
tilleggsinformasjoner for en saksmappe gitt
unik nøkkel for saksmappen.

tilleggsinfo (som
Tilleggsinformasjon)
saksnokkel (som Saksnøkkel)
kontekst (som ArkivKontekst)

Tjenesten legger til en eller flere saksparter for
en sak gitt unik nøkkel for saksmappen.

sakspart (som Sakspart)
saksnokkel (som Saksnøkkel)
kontekst (som ArkivKontekst)

OppdaterJournalpostAns Tjenesten oppdaterer ansvarlig enhet og
saksbehandler for en journalpost gitt unik
varlig()
nøkkel for journalposten. Hvis saksbehandler
Returnerer:
og/eller enhet er tom/utelatt blir journalposten
Journalpost
fordelt til angitt enhet/ufordelt. Ansvarlig blir
Array: False
oppdatert i den korrespondanseparten som har
attributtet behandlingsansvarlig=1.
Versjon 1.1
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string)
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Metode

Merknad

Parametre

OppdaterJournalpostEks Tjenesten setter ekstern nøkkel (nøkkel benyttet
i fagsystem) på en journalpost slik at et
ternNøkkel()
fagsystem vil kunne gjøre oppslag via denne.
Returnerer:
Journalpost
Array: False

nokkel (som EksternNøkkel)
journalpostnokkel (som
Journpostnøkkel)
kontekst (som ArkivKontekst)

OppdaterJournalpostStat Tjenesten setter ny status (kode) på en
journalpost
us()

journalstatus (som Journalstatus)
journalpostnokkel (som
Journpostnøkkel)
kontekst (som ArkivKontekst)

Returnerer:
void
Array: False
OppdaterMappeAnsvarli Tjenesten oppdaterer ansvarlig enhet og
saksbehandler for en saksmappe gitt unik
g()
nøkkel for saksmappen. Hvis saksbehandler
Returnerer:
og/eller enhet er tom/utelatt blir saksmappen
Saksmappe
fordelt til angitt enhet/ufordelt.
Array: False
OppdaterMappeEkstern
Nøkkel()
Returnerer:
Saksmappe
Array: False
OppdaterMappeStatus()
Returnerer:
Saksmappe
Array: False
OppdaterPlan()
Returnerer:
void
Array: False

SlettAvskrivning()
Returnerer:
void
Array: False
SlettBygning()
Returnerer:
void
Array: False

Tjenesten setter ekstern nøkkel (nøkkel benyttet nokkel (som EksternNøkkel)
i fagsystem) på en saksmappe slik at et
saksnokkel (som Saksnøkkel)
kontekst (som ArkivKontekst)
fagsystem vil kunne gjøre oppslag via denne.

Tjenesten oppdaterer status for en saksmappe
gitt unik nøkkel for saken.

saksstatuskode (som Saksstatus)
saksnokkel (som Saksnøkkel)
kontekst (som ArkivKontekst)

Tjenesten registrerer plan på saksmappen.
Merk at det kun kan være én plan for en
saksmappe da planobjektet angir planidenten
for saksmappen som holder arkivdokumentene
for den angitte planen (planbeskrivelse,
planbestemmelser, plankart, samt dokumenter
knyttet til utarbeidelsen av planen).

planid (som NasjonalArealplanId)
saksnokkel (som Saksnøkkel)
kontekst (som ArkivKontekst)

Tjenesten fjerner en eller flere avskrivninger
for en journalpost gitt unik nøkkel for
avskrivningen og journalposten.

systemID (som String)
journalnokkel (som
Journpostnøkkel)
kontekst (som ArkivKontekst)

Tjenesten fjerner en eller flere bygninger for en bygninger (som ByggIdent)
saksmappe gitt komplett bygningsobjekt
saksnokkel (som Saksnøkkel)
kontekst (som ArkivKontekst)
returnert fra FinnSaksmapper (objektet har
ingen unik nøkkel), samt unik nøkkel for
saksmappen.

SlettJournalpostMerknad Tjenesten fjerner en eller flere merknader for
en journalpost gitt unik nøkkel for merknaden
()
og journalposten.
Returnerer:
void
Array: False

Versjon 1.1

nyAdministrativEnhetKode (som
string)
nySaksbehandlerInit (som string)
saksnokkel (som Saksnøkkel)
kontekst (som ArkivKontekst)

systemID (som String)
journalnokkel (som
Journpostnøkkel)
kontekst (som ArkivKontekst)
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Metode

Merknad

Parametre

SlettJournalpostTilleggsi
nformasjon()

Tjenesten fjerner en eller flere
tilleggsinformasjoner for en journalpost gitt
unik nøkkel for tilleggsinformasjonen og
journalposten.

systemID (som String)
journalnokkel (som
Journpostnøkkel)
kontekst (som ArkivKontekst)

Returnerer:
void
Array: False

SlettKorrespondansepart Tjenesten fjerner en eller flere korrespondanseparter for en journalpost gitt unik nøkkel for
()
avsender/mottakerposten og journalposten.
Returnerer:
void
Array: False

systemID (som String)
journalpostnokkel (som
Journpostnøkkel)
kontekst (som ArkivKontekst)

Tjenesten fjerner en eller flere eiendommer for
en saksmappe gitt komplett eiendomsobjekt
returnert fra FinnSaksmapper (objektet har
ingen unik nøkkel), samt unik nøkkel for
saksmappen.

matrikkelnr (som
Matrikkelnummer)
saksnokkel (som Saksnøkkel)
kontekst (som ArkivKontekst)

Tjenesten fjerner en eller flere punkter for en
saksmappe gitt komplett punktobjekt returnert
fra FinnSaksmapper (objektet har ingen unik
nøkkel), samt unik nøkkel for saksmappen.

posisjon (som Punkt)
saksnokkel (som Saksnøkkel)
kontekst (som ArkivKontekst)

SlettSaksmappeMerknad Tjenesten fjerner en eller flere merknader for
en saksmappe gitt unik nøkkel for merknaden
()
og saksmappen.
Returnerer:
void
Array: False

systemID (som String)
saksnokkel (som Saksnøkkel)
kontekst (som ArkivKontekst)

SlettSaksmappeTilleggsin Tjenesten fjerner en eller flere
tilleggsinformasjoner for en saksmappe gitt
formasjon()
unik nøkkel for tilleggsinformasjonen og
Returnerer:
saksmappen.
void
Array: False

systemID (som String)
saksnokkel (som Saksnøkkel)
kontekst (som ArkivKontekst)

SlettMatrikkelnummer()
Returnerer:
void
Array: False
SlettPunkt()
Returnerer:
void
Array: False

SlettSakspart()
Returnerer:
void
Array: False
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4 Bruk av tjenestene
4.1 Sentrale objekter
For full informasjon om objektene henvises til Noark 5. Beskrivelsene under angir
spesielle regler, samt tillegg til Noark 5 for bruk i GeoIntegrasjon.
Noark 5 objektmodell:
http://www.arkivverket.no/arkivverket/content/download/7895/79991/version/1/file/Ved
legg+1+Metadatakatalog.pdf
http://www.arkivverket.no/arkivverket/content/download/7898/80003/version/1/file/Ved
legg+2+Metadatakatalog++objektsortert.pdf
Noark 4 objektmodell:
http://www.arkivverket.no/arkivverket/content/download/3572/43888/version/1/file/ny_
noa_del2.pdf

4.1.1 ArkivKontekst
ArkivKontekst benyttes for å angi hvilke standardverdier som skal gjelde ved operasjoner
mot arkivet. Hvis den ikke benyttes, vil systemets standardverdier gjelde (alternativt de
for pålogget bruker hvis autentisering er benyttet).
Utover parametre som er felles for alle GeoIntegrasjonstjenester, gjelder følgende for
arkivtjenestene:
•
•

koordinatsystem: Hvilket koordinatsystem som skal benyttes ved retur av
koordinater. Merk at kun UTM Euref 89 sone 32, 33 og 35 er påkrevet støttet
(SOSI-kode 22, 23 og 25).
referanseoppsett: Navn (kode) for oppsettet som skal benyttes for tjenestene
(bl.a. standardverdier). Hvis denne ikke er angitt gjelder reglene som for at
ArkivKontekst ikke er angitt.

4.1.2 Saksmappe
Noark 5 saksmappe med tillegg for ekstern nøkkel, klasse, part i sak, tilleggsinformasjon,
matrikkelnummer, bygning, koordinat og plan.
Spesielt for feltet offentligTittel: Hvis denne angis i nySaksmappe må feltet tittel
inkludere hele offentligTittel som første del, for eksempel:
offentligTittel: ”Del 1 av tittel som er offentlig”
tittel: ”Del 1 av tittel som er offentlig og del 2 av tittel som er skjermet”

4.1.3 Klasse
Noark 5 klasse.
Det kan være 0:mange forekomster av klasse i en saksmappe. Merk at oppsett i arkivet
kan medføre krav om minst en forekomst. Det skal være mulig å definere standardverdi
for denne.
For arkivdeler med seriearkiv, for eksempel gnr/bnr-arkiv, må fagsystemet angi klassen.

4.1.4 Sakspart
Noark 5 sakspart.
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Det kan være 0:mange forekomster av sakspart i en saksmappe. Merk at innholdet i
feltet sakspartRolle kan kreve forhåndsregistrering av aktuelle verdier i arkivet. Feltet
kan også bli konvertert inn i arkivet ut i fra konverteringsregler knyttet til angitt
fagsystem på arkivsaken.
Sakspart er utvidet med følgende tillegg / endret i forhold til Noark 5:
systemID: ID-felt som trengs i forbindelse med sletting av sakspart (sakspartID i Noark
5).
navn: sakspartNavn i Noark 5
Merk at i GeoIntegrasjon benyttes et standardobjekt for å angi Kontakt. Dette objektet
inneholder flere utvidelser i forhold til Noark. I forhold til arkivering er det p.t. kun krav
om å kunne lagre og hente ut igjen de feltene som er definert i Noark. Objektet har
alternative felt avhengig om saksparten (og dermed kontakten) er en person, en
organisasjon eller en bedrift.

4.1.5 Tilleggsinformasjon
Noark 4 tilleggsinformasjon (objektet finnes ikke som krav i Noark 5, men kan avleveres
som virksomhetsspesifikk informasjon).
Det kan være 0:mange tilleggsinformasjoner til en saksmappe eller journalpost. Merk at
dette objektet er for ”annen info”. Arkivet kan derfor velge å legge bl.a. eksternnøkkel
inn som parameter her.
Feltet informasjonstype vil normalt kreve bruk av registrerte verdier i registeret
Informasjonstype.

4.1.6 Matrikkelnummer
Dette er en utvidelse til Noark og benyttes for å kunne knytte eiendommer til saker i
arkivet.
Det kan være 0:mange eiendommer i en saksmappe.
Feltene er beskrevet i matrikkelen.

4.1.7 Byggident
Dette er en utvidelse til Noark og benyttes for å knytte bygninger til saker i arkivet.
Det kan være 0:mange bygninger i en saksmappe.
Feltene er beskrevet i matrikkelen.

4.1.8 Punkt (koordinat)
Dette er en utvidelse til Noark og benyttes for å kunne stedfeste en arkivsak.
Det kan være 0:mange koordinater til en saksmappe.
Feltene angir koordinat i koordinatsystemet UTM Euref 89 sone 32, 33 eller 35 (SOSIkode 22, 23 eller 25).

4.1.9 NasjonalArealplanId
Dette er en utvidelse til Noark og benyttes for å angi at denne arkivsaken inneholder
saksbehandlingen for en angitt plan (enten opprinnelig plan eller en mindre endring). Det
kan derfor være kun én forekomst av dette objektet for en arkivsak.
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Objektet skal kun benyttes for saker som behandler planen, ikke for objekter som er
relatert til planen (for eksempel byggesak innenfor planområdet selv om byggesaken
medfører dispensasjon fra planen).
Feltene er beskrevet i digitalt planregister.

4.1.10 Journalpost
Noark 5 journalpost med tillegg for ekstern journalpostnøkkel, ekstern saksnøkkel,
fagsystem, korrespondansepart, avskrivning og tilleggsinformasjon.
Det kan være 0:mange journalposter i en saksmappe.
Spesielt for feltet offentligTittel: Hvis denne angis i nyJournalpost må feltet tittel
inkludere hele offentligTittel som første del, for eksempel:
offentligTittel: ”Del 1 av tittel som er offentlig”
tittel: ”Del 1 av tittel som er offentlig og del 2 av tittel som er skjermet”

4.1.11 Korrespondansepart
Noark 5 korrespondansepart.
Det kan være 1:mange korrespondansepart i en journalpost. Kravene her avhenger av
type journalpost.
Hvis det ikke er angitt noen korrespondansepart med behandlingsanvarlig=1
(behandlingsansvarlig), skal det automatisk legges til en behandlingsansvarlig post. Merk
at Noark 5 ikke skiller mellom behandlingsansvarlig og andre saksbehandlere. Vi har
likevel valgt å beholde dette feltet da mange arkiv fortsatt forholder seg til Noark 4 og
det dessuten i mange sammenhenger er behov for å ha en ansvarlig.
Korrespondansepart er utvidet med følgende tillegg i forhold til Noark 5:
systemID: ID-felt som trengs i forbindelse med sletting av korrespondansepart
navn: korrespondansepartNavn i Noark 5
Merk at i GeoIntegrasjon benyttes et standardobjekt for å angi Kontakt. Dette objektet
inneholder flere utvidelser i forhold til Noark. I forhold til arkivering er det p.t. kun krav
om å kunne lagre og hente ut igjen de feltene som er definert i Noark. Objektet har
alternative felt avhengig om korrespondanseparten (og dermed kontakten) er en person,
en organisasjon eller en bedrift.

4.1.12 Avskrivning
Avskrivning angir enten at journalposten er tatt til etterretning (gjerne kode TE) (setter
da kun avskrivningsmåte og avskrivningsdato i mottager på innkommende dokument –
journalposttype I) eller at journalposten er et svar på en annen journalpost (gjerne kode
BU eller NN) (setter da referanseAvskriverJournalnummer eller alternativ referanse i
mottager på utgående dokument (svaret) – journalposttype U).
Merk at mottagerposten for et inngående er behandlingsansvarlig (1) korrespondansepart.
I Noark 4 er det avskrivning pr. mottager for interne notater og inngående post. Noark 5
har ingen slik kobling, men kan registrere flere avskrivninger. Det anbefales at Noark 4systemer legger avskrivningen på pålogget bruker som mottager hvis slik finnes, ellers
på behandlingsansvarlig. Det kan medføre at angitte avskrivninger går tapt, men uten
referanse til hvem som avskriver er det uansett ikke interessant å registrere mer enn en
avskrivning på en journalpost.
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4.1.13 Dokument
Sammensatt objekt med de viktigste feltene fra Noark dokumentbeskrivelse og
dokumentobjekt, med tillegg for fil (dokumentinnholdet). Merk at dette betyr at
tjenestene kun støtter én journalpost for en dokumentbeskrivelse og kun en
versjon/variant av dokumentversjon.
Det kan være 0:mange dokumenter i en journalpost.
Merk at innholdet i feltet dokumenttype kan kreve forhåndsregistrering av aktuelle
verdier i arkivet. Feltet kan også bli konvertert inn i arkivet ut i fra konverteringsregler
knyttet til angitt fagsystem på journalposten.
Filreferansen er flyttet til objektet Fil.

4.1.14 Fil
Filer kan overføres enten via BASE64 eller via en URI. Benyttes siste form, forutsettes
det at filen er tilgjengelig fra arkivsystemet for overføring dit. Referansen benyttes kun til
slik overføring og ikke for fremtidig bruk.
Merk: Også arkivsystemet kan velge mellom disse to ved retur av filer uavhengig av
hvilen metode som ble benyttet ved lagring.
For at det skal være mulig å vite hvor lenge et dokument skal ligge tilgjengelig og for å
gjøre det mulig å fange opp at dokumentet ikke har blitt lagret, er det lagt til en
kvitteringsURI. Er denne angitt, skal den kalles når filen er ferdig hentet.
Merk følgende felt i forhold til Noark:
filnavn: Fullt filnavn uten katalog, men med type (som ”NWS.pdf”)
mimeType: Mimetype for filinnholdet, for eksempel ”application/pdf” for .pdf.
Disse to feltene er viktige for korrekt håndtering av vedlagte dokument. Feltet format
kan settes tomt hvis variantformatet er P (produksjonsformat). Dette feltet er til bruk
ved avlevering til erstatning for mimetypen.

4.1.15 EksternNøkkel
Dette er en utvidelse til Noark for å gi mulighet for å la fagsystemene identifisere saker
og journalposter ved hjelp av nøkler som ligger i fagsystemet i stedet for nøkler som er
spesifikke for arkivet. Det varierer fra arkiv til arkiv hvordan nøkkelen er arkivert. En
mulighet er å legge den i tilleggsinformasjon.
Typen har to felt:
•

fagsystem: Identifikator for fagsystemet eller nøkkeltype i dette. Det forutsettes
at denne kan konfigureres både i fagsystemet og i arkivsystemet. Lengden er
tilpasset feltet informasjonstype (kode) i Tilleggsinformasjon.

•

nøkkel: Nøkkel i fagsystemet, for eksempel kundenummer eller ansattnummer.
Lengden er tilpasset feltet tilleggsinformasjon (tekst i Noark 4) i
Tilleggsinformasjon.

4.1.16 Søkskriterie
Det kan enten angis som par av feltnavn / feltverdi eller som Ansvarlig / Bboxkriterie.
Feltnavn angis som objektnavn.feltnavn, f.eks. Saksmappe.systemID. Der feltnavn i
objektet i seg selv er et objekt (som mappetype i Saksmappe), må begge angis (her
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saksmappe.mappetype.kodeverdi). Det skilles ikke på store og små bokstaver.
Selvstendige objekter angitt i modellen angis ikke med referanse til overordnet objekt,
eksempel klasse.klasseid og ikke saksmappe.klasse.klasseid. Alle feltnavn er angitt i
objektbeskrivelsene under.
Det er AND mellom søkeargumentene.
Unntak: Hvis SAMME feltnavn er angitt flere ganger, er det OR mellom verdiene:
klasse.klassifikasjonssystem/FE, klasse.klasseID/123, klasse.klasseID/456 gir
klassifikasjonssystem=FE AND (klasseID=123 OR klasseID=456).
Alle felt som kan returneres av det tilhørende finnkallet kan angis. Hvilke objekter som
skal kunne brukes er angitt for den enkelte tjeneste.
Argumentet angitt i feltverdi følger samme regler som for ny-kallene. Argumentet er case
insensitivt. * benyttes som ”wild card”: Hvis det er * i verdien og operator er EQ, utføres
SQL ”like”. Eksemplen ”test*” -> ”like ’test%’” som SQL.
Hvis flere felt fra samme underobjekt er angitt, skal disse tilhøre samme objekt (d.v.s. at
søk etter sak med klasse.klassifikasjonssystem/FE, klasse.klasseID/123 gir saker med
klasse FE/123, men ikke saker med klassene FE/2 og FA/123).
Det er mulig å angi et attributt operator med verdiene LT (<), LE (<=), EQ (=, like), GE
(>=), GT (>). EQ er standardverdi.
Ansvarlig benyttes for å angi at saksmappene / journalpostene som skal returneres skal
”tilhøre” h.h.v. pålogget bruker (EGEN) eller pålogget brukers administrative enhet
(EGENENHET).
Tilhøre kan bety part i sak / sendt fra / til hvis bruker er ekstern i forhold til systemet.
Eksempel på innholdet i et søkeuttrykk:
<Soekskriterie>
<operator>EQ</operator>
<feltnavn>klasse.klassifikasjonssystem.kodeverdi</feltnavn>
<feltverdi>FE</feltverdi>
</Soekskriterie>
<Soekskriterie>
<operator>EQ</operator>
<feltnavn>klasse.klasseID</feltnavn>
<feltverdi>12*</feltverdi>
</Soekskriterie>
<Soekskriterie>
<operator>GE</operator>
<feltnavn>saksmappe.saksdato</feltnavn>
<feltverdi>2011-01-01</feltverdi>
</Soekskriterie>
<Soekskriterie>
<operator>EQ</operator>
<bbox>
<nedreVenstre>
<x>123456</x>
<y>1234567</y>
</nedreVenstre>
<oevreHoeyre>
<x>234567</x>
<y>2345678</y>
</oevreHoeyre>
</bbox>
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</Soekskriterie>
<Soekskriterie>
<operator>EQ</operator>
<eier>EGEN</egen>
</Soekskriterie>
Dette tilsvarer følgende søkeuttrykk (pseudokode) gitt FinnSaksmapper:
select saksmappe
where (klasse.klassifikasjonssystem = ’FE’ AND klasse.klasseID like ’12%’)
AND saksdato >= date(’2011-01-01’)
AND (punkt.x >= 123456 AND punkt.y >= 1234567
AND punkt.x <= 234567 and punkt.y <= 2345678)
AND saksansvarlig = #pålogget bruker#

4.2 Kodelister
4.2.1 Lister som er fritt definerbare
Følgende kodelister er 100% konfigurerbare (ingen standardverdier):
Arkivdel
Dokumenttype
Informasjonstype
Journalenhet
Klassifikasjonssystem (se under)
Mappetype
SakspartRolle
SkjermingsHjemmel
Tilgangsrestriksjon

4.2.2 Lister som følger Noark 4 kodeverk
For enklere bruk av tjenestene, benytter følgende kodelister koder som angitt i Noark 4:
Avskrivningsmaate
Dokumentstatus
Forsendelsesmaate
Journalposttype
Journalstatus
Kassasjonsvedtak
Saksstatus
SkjermingOpphoererAksjon
TilknyttetRegistreringSom (se under)
Variantformat
Noark 5s koder for avlevering er lange tekster beregnet på menneskelig lesning. Dette
dekkes av feltet kodebeskrivelse i tjenestesnittet.

4.2.3 Dokumentmedium
Dette er ikke et reelt register i verken Noark 4 eller Noark 5. Følgende verdier benyttes:
0: Dokumentene er lagret elektronisk
1: Dokumentene er på papir
Det er det offisielle mediet som angis, d.v.s. det mediet som skal avleveres til
arkivdepot. Det kan være papir selv om all saksbehandling og dokumenthåndtering skjer
elektronisk.
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4.2.4 Format
Riksarkivet er i ferd med å komme med nye krav her. I Noark 4 ble det benyttet verdier
som RA-PDF. I Noark 5 forventes verdier som PDF/A, efter hvert også PDF/A-1a.
Aktuelle verdier fås fra arkivleverandøren.

4.2.5 Klassifikasjonssystem
Merk at K-kodesystemet ofte angis både med fellesklasse, fagklasse og tilleggskode. I
eksemplene under er det benyttet FE, FA og TI for disse, men dette er kun eksempler.

4.2.6 Korrespondanseparttype
Noark 4 har flere felt her. For dette feltet følges derfor Noark 5. Merk at kodebeskrivelse
kan være en annen enn Noark 5-koden. Har man oppsett for nynorsk vil for eksempel
koden fortsatt være ”Mottaker”, mens kodebeskrivelsen kan være ”Mottakar”, evt.
”Ekstern mottakar”.

4.2.7 TilknyttetRegistreringSom
I praksis benyttes to kodeverdier:
H: Hoveddokument
V: Vedlegg
Hoveddokumentet er selve brevet / den formelle henvendelsen / søknaden. Det kan kun
være ett hoveddokument tilknyttet journalposten. Alle andre dokumenter er vedlegg. Er
saken elektronisk må det være et hoveddokument tilknyttet journalposten.

4.3 Eksempler
Eksemplene er skrevet som pseudokode.

4.3.1 FinnSaksmapper
// Hent sak lagret med fagnøkkel FAGSYS/12345 inkl.
// matrikkelnr og koordinat (punkt)…
FinnSaksmapperGittNoekkelRequest req
ArkivKontekst kontekst
SakEksternNoekkel ekstnok
ekstnok.fagsystem = "FAGSYS"
ekstnok.noekkel = "12345"
FinnSaksmapperGittNoekkelResponse res =
req.FinnSaksmapperGittNoekkel(ekstnok, false, false,
false, false, kontekst)
SaksmappeListe saker = res.return
// Hent sak med gnr/bnr 1/5 inkl. saksparter
FinnSaksmapperRequest req
ArkivKontekst kontekst
SoekkriterieListe sk

Versjon 1.1

30

www.geointegrasjon.no

Soekefelt arg1
arg1.fieldName = "matrikkelnummer.gaardsnummer"
arg1.fieldValue = "1"
Soekskriterie sk1
sk1.operator = SoekeOperatorEnum.EQ
sk1.Kriterie = arg1
sk.add(sk1)
Soekefelt arg2
arg2.fieldName = "matrikkelnummer.bruksnummer"
arg2.fieldValue = "5"
Soekskriterie sk2
sk2.operator = SoekeOperatorEnum.EQ
sk2.Kriterie = arg2
sk.add(sk2)
FinnSaksmapperResponse res = req.FinnSaksmapper(sk, false, false,
false, false, kontekst)
SaksmappeListe saker = res.return

4.3.2 NySaksmappe
// Lag ny saksmappe, minimumsdata
NySaksmappeRequest req
ArkivKontekst kontekst
kontekst.referanseoppsett = "MittFagystem"
Saksmappe sak
sak.tittel = "Tittel"
NySaksmappeResponse res = req.NySaksmappe(sak, kontekst)
sak = res.return

// Lag ny sak knyttet til fagsak FAGSYS/12345 og matrikkel 1/5
NySaksmappeRequest req
ArkivKontekst kontekst
kontekst.referanseOppsett = "FAGSYSMELDING"
Saksmappe sak
sak.tittel = "Tittel"
EksternNoekkel ekstnok
ekstnok.fagsystem = "FAGSYS"
ekstnok.noekkel = "12345"
sak.referanseEksternNoekkel = ekstnok
Matrikkelnummer eiendom
eiendom.kommunenummer = "1234"
eiendom.gaardsnummer = "1"
eiendom.bruksnummer = "5"
sak.addMatrikkelummer(eiendom)
NySaksmappeResponse res = req.NySaksmappe(sak, kontekst)
sak = res.return

// Saken er av type byggesak, enkelt tiltak
// Sakstyper er konfigurerbare for det enkelte arkivsystem!
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sak.mappetype.kodeverdi = "bygg.enkel"

4.3.3 FinnJournalposter
// Hent journalposter i sak lagret med fagnøkkel FAGSYS/12345
// inkludert korrespondansepart og dokumenter (men ikke fil)
FinnJournalposterGittNoekkelRequest req
ArkivKontekst kontekst
EksternNokkelType ekstnok
ekstnok.fagsystem = "FAGSYS"
ekstnok.noekkel = "12345"
FinnJournalposterGittNoekkelResponse res =
req.FinnJournalposterGittNoekkel(ekstnok, false, false,
true, true, kontekst)
JournalpostListe journalposter = res.return

// Status M eller S
FinnJournalposterRequest req
ArkivKontekst kontekst
SoekkriterieListe sk
Soekefelt arg1
arg1.fieldName = "journalpost.journalstatus.kodevedi"
arg1.fieldValue = "M"
Soekskriterie sk1
sk1.operator = SoekeOperatorEnum.EQ
sk1.Kriterie = arg1
sk.add(sk1)
Soekefelt arg2
arg2.fieldName = "journalpost.journalstatus.kodeverdi"
arg2.fieldValue = "S"
Soekskriterie sk2
sk2.operator = SoekeOperatorEnum.EQ
sk2.Kriterie = arg2
sk.add(sk2)
FinnJournalposterResponse res = req.FinnJournalposter(sk, false,
false, false, false, kontekst)
JournalpostListe journalposter = res.result

4.3.4 FinnJournalposterUnderArbeid
// Hent egne journalposter under arbeid
FinnJournalposterUnderArbeidRequest req
ArkivKontekst kontekst
Ansvarlig eier
eier.eier = AnsvarligEnum.EGEN
FinnJournalposterUnderArbeidResponse res
= req.FinnJournalposterUnderArbeid(eier, false, false, true, false,
kontekst)
JournalpostListe journalposter = res.result
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4.3.5 FinnJournalpostRestanser
// Hent egne restanser (ubesvarte)
FinnJournalposteRestanserRequest req
ArkivKontekst kontekst
Ansvarlig eier
eier.eier = AnsvarligEnum.EGEN
FinnJournalposteRestanserResponse res
= req.FinnJournalposteRestanser(eier, false, false, true, false,
kontekst)
JournalpostListe journalposter = res.result

4.3.6 NyJournalpost
// Mottatt journalpost i fagsak 12345, avskriv som TE (tatt
// til etteretning) ): Svar ikke kobles til det mottatte
NyJournalpostRequest req
ArkivKontekst kontekst
kontekst.klientnavn = "Fagsystem abc"
kontekst.klientversjon = "6.0"
kontekst.referanseoppsett = "FERDIGATTEST"
Journpost jp
jp.journalposttype.kodeverdi = "I"
jp.tittel = "Innholdsbeskrivelse"
Korrespondansepart avs
avs.korrespondanseparttype.kodeverdi = "Avsender"
avs.navn = "Ole Olsen"
jp.addKorrespondansepart(avs)
Korrespondansepart mott
mott.korrespondanseparttype.kodeverdi = "Mottaker"
mott.behandlingsansvarlig = "1"
// Behandlingsansvarlig
mott.administrativEnhetInit = "TEKN.BYG"
// Enhetsforkortelse
mott.saksbehandlerInit = "SB"
// Initialer saksbehandler
jp.addKorrespondansepart(mott)
Avskrivning avsk
avsk.avskrivningsmaate.kodeverdi = "TE"
jp.addAvskrivning(avsk)

// Tatt til etteretning

EksternNoekkel fagnokkel
fagsys.fagsystem = ”FAGSYS”
fagsys.noekkel = ”12345”
jp.referanseMappeEksternNoekkel = fagnokkel
NyJournalpostResponse res = req.NyJournalpost(jp, kontekst)
jp = res.result
String jpostnr = jp.journalpostnummer

// Utgående journalpost som avskriver en tidligere mottatt
// ): Svar på tidligere mottatt (her journalposten over)
NyJournalpostRequest req
ArkivKontekst kontekst
kontekst.klientnavn = "Fagsystem abc"
Versjon 1.1
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kontekst.klientversjon = "6.0"
kontekst.referanseOppsett = "FERDIGATTEST"
Journpost jp
jp.journalposttype.kodeverdi = "U"
jp.tittel = "Innholdsbeskrivelse"
Korrespondansepart mott
mott.korrespondanseparttype.kodeverdi = "Mottaker"
mott.navn = "Ole Olsen"
jp.addKorresponsdansepart(mott)
Korrespondansepart avs
avs.korrespondanseparttype.kodeverdi = "Avsender"
avs.behandlingsansvarlig = "1"
//
avs.administrativEnhetInit = "TEKN.BYG"
//
avs.saksbehandlerInit = "SB"
//
avs.amAdmkort = "TEKN.BYG"
//
avs.amSbhinit = "SB"
//
jp.addKorrespondansepart(avs)

Behandlingsansvarlig
Enhetsforkortelse
Initialer saksbehandler
Enhetsforkortelse
Initialer saksbehandler

Avskrivning avsk
avsk.avskrivningsmaate.kodeverdi = "BU"
// Utgående brev
avsk.referanseAvskriverJournalpostnummer = jpostnr
jp.addAvskrivning(avsk)
EksternNoekkel fagnokkel
fagsys.fagsystem = "FAGSYS"
fagsys.noekkel = "12345"
jp.referanseMappeEksternNoekkel = fagnokkel
NyJournalpostResponse res = req.NyJournalpost(jp, kontekst)
jp = res.result
// Alternativ referanse for avskrivning
// Journalposten registrert med FAGSYS/JP1
// Inngående
EksternNoekkel inn
inn.fagsystem = "FAGSYS"
inn.noekkel = "JP1"
jp.referanseEksternNoekkel = inn
// Utgående med avskrivning via fagnøkkel. Linjen under erstatter
// avsk.referanseAvskriverJournalpostnummer = jpostnr
// i avskrivningen over:
avsk.referanseAvskriverJournalpostEksternNoekkel = inn

// Journalpost unntatt offentlighet
Skjerming skjerming
skjerming.tilgangsrestriksjon.kodeverdi = "13"
// Konfigurerbar!
skjerming.skjermingshjemmel = ”Opplysningar som er underlagde teieplikt”
skjerming.skjermingOpphoererAksjon.kodeverdi = ”G”
// Gjennomgås
skjerming.skjermingOpphoererDato = "2070-01-01" // Dagens dato + 60 år
jp.skjerming = skjerming
jp.tittel = "Søknad om hjelpemidler Kari Nordmann"
jp.offentligTittel = "Søknad om hjelpemidler"
jp.skjermetTittel = true
// NB! Må settes for å skjerme tittel
…
avs.skjermetKorrespondansepart = true
Versjon 1.1
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4.3.7 NySakspart
// Legg til sakspart basert på FinnSaksmapper
NySakspartRequest req
ArkivKontekst kontekst
Saksnoekkel nokkel
nokkel.systemID = saker[0].systemID
SakspartListe sakspartListe
Sakspart sakspart
sakspart.navn = "Ole Olsen"
sakspartListe.add(sakspart)
NySakspartResponse res = req.NySakspart(sakspartListe, nokkel, kontekst)

4.3.8 SlettSakspart
// Fjern sakspart returnert av FinnSaksmapper
SlettSakspartRequest req
ArkivKontekst kontekst
Saksnoekkel nokkel
nokkel.systemID = saker[0].systemID
// Plukk ut de første sakspartene fra første sak
SystemIdListe systemIdListe
String systemID
systemID = saker[0].saksparter[0].systemID
systemIdListe.add(systemID)
UpdateResponseType res = req.DeleteSakspart(systemIdListe, nokkel,
kontekst)

Versjon 1.1
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4.4 Vedlegg 2: Forklaring til attributtene
Kun dataobjekter beregnet på arkivering er forklart. Der det er avvik mellom GIs og Noark 5s termer, er Noark 5-termen satt i parentes.
Merk bruk av objekter med kodeverdi og kodebeskrivelse i tjenestesnittet. Ved arkivering holder det i de aller fleste tilfeller å sette
kodeverdi, arkivet vil gjøre oppslag i aktuelt register og legge inn kodebeskrivelse. Unntakene for NyXxx er angitt under.

4.4.1 Arkivkontekst – for å angi standardverdier
Denne strukturen brukes i kallene for å angi sett av standardverdier som skal benyttes. Arkivkontekst er en utvidelse til generell Kontekst
i GeoIntegrasjon.
GI Noark 5-navn

Forklaring

Kommentarer gjeldende for
kallende system

Kommentarer gjeldende for Sak/Arkiv
system

spraak

Språk som ønskes
benyttet i meldinger etc.

nb-NO (bokmål) og nn-NO
(nynorsk) er det mest aktuelle

Hvis det ikke finnes støtte for angitt
språk, benyttes standard språk for
systemet

klientnavn

Navn på klientsystemet

Til bruk for f.eks. logging

klientversjon

Versjon av klient

Til bruk for f.eks. logging

systemversjon

Versjon av plattform
klient kjører på

Til bruk for f.eks. logging

koordinatsystem

SOSI
koordinatsystemkode

Standardverdi ved nye
koordinater, ønsket
koordinatsystemkode ved retur
av koder. Merk at kun SOSIkodene 22, 23 og 25 (UTM
Euref 89 Sone 32, 33 og 35) er
“pålagt”

Versjon 1.1
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GI Noark 5-navn

Forklaring

Kommentarer gjeldende for
kallende system

Kommentarer gjeldende for Sak/Arkiv
system

referanseoppsett

Navn på standardverdiesett

Gyldige verdier avhenger av
oppsett

Referanse til standardverdier som skal
benyttes for nye objekter. Referert
oppsett overstyrer arkivets generelle
standardverdier

4.4.2 Saksmappe – benyttes for å angi metadata for saksmappe
Saksmappe er mappe som samler journalposter og dokumenter som utgjør en sak fra den oppstår til den er fullført.
GI Noark 5-navn

N4WS-navn

Forklaring

Kommentarer
gjeldende for kallende
system

Kommentarer gjeldende for
Sak/Arkiv system

systemID

saId

Teknisk nøkkel

n/a når ny saksmappe
skal lages. Oppgis
dersom eksisterende
saksmappe skal
oppdateres, eller
journalpost i
eksisterende
saksmappe skal lages

Lages og returneres når ny
saksmappe lages

saknr.saksaar

saSaar

Saksnummer år

Som for systemID

Returneres når ny
saksmappe lages

saknr.sakssekvensnummer

saSeknr

Saksnummer
løpenummer

Som for systemID

Returneres når ny
saksmappe lages

Versjon 1.1
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GI Noark 5-navn

N4WS-navn

Forklaring

dokumentmedium.kodeverdi

saPapir

0: Saken arkivert
elektronisk
1: Saken arkivert på
papir

Standardverdi: Defineres av
angitt fagsystem på
saksmappe/journalpost eller
oppsett sak/arkiv

saksdato

saDato

Saksdato

Standardverdi: Dagens dato

tittel

saTittel

Sakstittel

Må oppgis, ref.
offentligTittel

skjermetTittel

saU1

true dersom deler av
sakstittel skal
avskjermes.

Skjerming og
offentligTittel må
være oppgitt hvis
skjermetTittel er true

saksstatus.kodeverdi

saStatus

Saksstatus

Gyldige koder
avhenger av oppsett
sak/arkiv

Standardverdi: Defineres av
angitt fagsystem på
saksmappe/journalpost eller
oppsett sak/arkiv (normalt
B-behandles)

referanseArkivdel.kodeverdi

saArkdel

Arkivdel

Denne angir også krav
til klasse. Bør angis
hvis arkivkontekst
ikke er angitt. Gyldige
koder avhenger av
oppsett sak/arkiv

Standardverdi: Defineres av
angitt fagsystem på
saksmappe/journalpost eller
oppsett sak/arkiv

mappetype.kodeverdi

saType

Sakstype
(prosessangivelse)

Denne angir normalt
hvilken prosess saken
skal gjennom. Gyldige
koder avhenger av
oppsett sak/arkiv.

Standardverdi: Defineres av
angitt fagsystem på
saksmappe/journalpost eller
oppsett sak/arkiv

Versjon 1.1
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GI Noark 5-navn

N4WS-navn

Forklaring

Kommentarer
gjeldende for kallende
system

Kommentarer gjeldende for
Sak/Arkiv system

journalenhet.kodeverdi

saJenhet

Journalenhet

Gyldige koder
avhenger av oppsett
sak/arkiv.

Standardverdi: Defineres av
angitt fagsystem på
saksmappe/journalpost eller
oppsett sak/arkiv

skjerming.tilgangsrestriksjon.
kodeverdi

saTgkode

Tilgangskode

Denne må ha verdi
hvis skjermetTittel
eller tilsvarende felt i
sakspart, klasse, …
har verdi. Gyldige
koder avhenger av
oppsett sak/arkiv.

Standardverdi: Defineres av
angitt fagsystem på
saksmappe/journalpost eller
oppsett sak/arkiv

skjerming.skjermingshjemmel.
kodeverdi

saUoff

Paragraf som
begrunner evt
tilgangsbegrensning

Denne må ha verdi
hvis tilgangsrestriksjon har verdi.
Merk at
skjermingshjemmel
kan settes til ”vilkårlig
verdi” – det
forutsettes at denne
kompletteres ut over
standardvalgene i
arkivet

Standardverdi: Defineres av
angitt fagsystem på
saksmappe/journalpost eller
oppsett sak/arkiv ut i fra
angitt tilgangsrestriksjon.
Feltet kodebeskrivelse settes
generelt kun hvis kodeverdi
er valgt blant de
predefinerte.

skjerming.skjermingOpphoererdato

saAgdato

Avgraderingsdato

Denne må ha verdi
hvis tilgangsrestriksjon har verdi

Standardverdi: Defineres av
angitt fagsystem på
saksmappe/journalpost eller
oppsett sak/arkiv ut i fra
angitt skjermingshjemmel /
tilgangsrestriksjon

Versjon 1.1

39

www.geointegrasjon.no

GI Noark 5-navn

N4WS-navn

Forklaring

Kommentarer
gjeldende for kallende
system

Kommentarer gjeldende for
Sak/Arkiv system

skjerming.skjermingOpphoererAksjon.
kodeverdi

saAgkode

Avgraderingskode

Denne må ha verdi
hvis tilgangsrestriksjon har verdi.
Gyldige koder
avhenger av oppsett
sak/arkiv.

Standardverdi: Defineres av
angitt fagsystem på
saksmappe/journalpost eller
oppsett sak/arkiv ut i fra
angitt skjermingshjemmel /
tilgangsrestriksjon

bevaringstid

saBevtid

Bevaringstid

kassasjonsvedtak.kodeverdi

saKasskode

Kassasjonskode

kassasjonsdato

saKassdato

Kassasjonsdato

prosjekt

saProsjekt

Prosjekt

Kan benyttes for å
koble saksmapper til
et felles prosjekt.

offentligTittel

saOfftittel

Offentlig tittel (den
del av saTittel som
ikke skal skjermes)

Må være angitt hvis
skjermetTittel har
verdi. offentligTittel
skal da være lik første
del av tittel

Versjon 1.1

Standardverdi: Gitt av klasse
eller arkivdel.
Gyldige koder
avhenger av oppsett
sak/arkiv.

Standardverdi: Gitt av klasse
eller arkivdel.
Settes av sak/arkiv når
saksmappe avsluttes på
bakgrunn av angitt
bevaringstid
Standardverdi: Defineres av
angitt fagsystem på
saksmappe/journalpost eller
oppsett sak/arkiv
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GI Noark 5-navn

N4WS-navn

Forklaring

Kommentarer
gjeldende for kallende
system

Kommentarer gjeldende for
Sak/Arkiv system

administrativEnhetInit

saAdmkort

Kortkode –
Administrativ enhet

Gyldige koder
avhenger av oppsett
sak/arkiv, entydig
kode som inkluderer
nivåene over

Standardverdi: Defineres av
angitt fagsystem på
saksmappe/journalpost eller
oppsett sak/arkiv (normalt
pålogget brukers enhet)

administrativEnhet

saAdmbet

Administrativ enhet –
betegnelse

Feltet er kun til info
og er gitt av
administrativEnhetInit

saksansvarligInit

saAnsvinit

Kortkode –
Saksansvarlig

Gyldige koder
avhenger av oppsett
sak/arkiv.

Standardverdi: Defineres av
angitt fagsystem på
saksmappe/journalpost eller
oppsett sak/arkiv (normalt
pålogget bruker)

saksanvarlig

saAnsvnavn

Saksansvarlig – navn

Feltet er kun til info
og er gitt av
saksansvarligInit

Standardverdi: Defineres av
angitt fagsystem på
saksmappe/journalpost eller
oppsett sak/arkiv og/eller
avledes av navn

tilgangsgruppeNavn

saTggruppnavn

Tilgangsgruppe

Gyldige grupper
avhenger av oppsett
sak/arkiv.

Standardverdi: Defineres av
angitt fagsystem på
saksmappe/journalpost eller
oppsett sak/arkiv.

Versjon 1.1
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4.4.3 Klasser – for å angi arkivnøkkel/klassifisering for arkivsaken
Klasser angir sammenheng mellom saker som omhandler samme saksområde eller samme objekt (f.eks. eiendom). Klasser kan være gitt
av oppsett eller det kan være konfigurert at klasse skal settes av arkivet når det har blitt lagt inn ny sak. Hvis fagsystemets saker skal
lagres i et seriearkiv, bør fagsystemet sette denne.
GI Noark 5-navn

N4WS-navn

Forklaring

Kommentarer gjeldende
for kallende system

Kommentarer gjeldende for
Sak/Arkiv system

rekkefoelge

klSort

Sortering av klassene

1, 2, …

Hvis ikke angitt, tas klassene i
mottatt rekkefølge.

klassifikasjonssystem.kodeverdi

klOrdnpri

Klassifikasjonssystem
(ordningsprinsipp /
type arkivkode)

Gyldige verdier avhenger
av oppsett sak/arkiv

Standardverdi: Defineres av
angitt fagsystem på
saksmappe/journalpost eller
oppsett sak/arkiv.

klasseID

klOrdnver

Ordningsverdi /
arkivkode

Kan være en fast kode
for type sak eller en
variabel kode som
gnr/bnr eller fnr

Standardverdi: Defineres av
angitt fagsystem på
saksmappe/journalpost eller
oppsett sak/arkiv.

skjermetKlasse

klU1

true dersom klasseID
(Ordningsverdi) skal
skjermes

Feltet tilgangsrestriksjon
må angis på saksmappe
hvis skjermetKlasse
angis. Kan være aktuelt
hvis ordningsverdien
angir person (navn, fnr,
…)

Standardverdi: Defineres av
angitt fagsystem på
saksmappe/journalpost eller
oppsett sak/arkiv.

ledetekst

klOpltekst

Ledetekst ordningsprinsipp /
klassifikasjonssystem

Feltet er kun til info og
er gitt av klassifikasjonssystem

Versjon 1.1
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GI Noark 5-navn

N4WS-navn

Forklaring

Kommentarer gjeldende
for kallende system

Kommentarer gjeldende for
Sak/Arkiv system

tittel

klOvbesk

Beskrivelse
ordningsverdi

Feltet bør angis hvis
klasseID inneholder
verdi bestemt av den
enkelte sak (for
eksempel adresse for
gnr/bnr, navn for fnr)

Standardverdi gitt av sak/arkiv
hvis klasseID er hentet fra
koderegister

4.4.4 SaksPart – for å opprette eventuelle saksparter i saken
Sakspart angir personer, organisasjoner eller bedrifter med spesiell interesse i saken. Merk at Kontakt inneholder en rekke felt utover de
som er definert i Noark. Det er p.t. ikke noe krav om at arkivet skal kunne lagre disse utvidelsene.
GI Noark 5-navn

N4WS-navn

Forklaring

systemID (sakspartID)

spId

Teknisk nøkkel

Lages av
sak/arkivsystemet

kontakt.organisasjonsnummer

spOrgnr

Organisasjonsnummer

Utvidelse til Noark

kontakt.personid

spFodselsnr

Fødselsnummer

Utvidelse til Noark. Merk
at søk, sammenstilling
etc. kan fordre konsesjon
fra Datatilsynet.

skjermetSakspart

spU1

true dersom sakspart
skal avskjermes

Versjon 1.1

Kommentarer
gjeldende for
kallende system

Kommentarer gjeldende
for Sak/Arkiv system

Feltet
tilgangsrestriksjon
må angis på
saksmappe hvis
skjermetSakspart
angis
43

www.geointegrasjon.no

GI Noark 5-navn

N4WS-navn

Forklaring

Kommentarer
gjeldende for
kallende system

kortnavn

spKortnavn

Sakspart – kortkode

Kan oppgis dersom
man refererer til en
eksisterende
adressat i
adresseregisteret i
sak/arkiv-systemet.
De andre felter
oppgis da ikke

kontakt.navn (sakspartNavn)

spNavn

Sakspart – navn

Må oppgis for en
sakspart dersom
kortnavn ikke er
oppgitt

kontakt.adresser.adresselinje1

spAdresse

Sakspart – adresse

kontakt.adresser.postadresse.postnummer

spPostnr

Sakspart –
postnummer

kontakt.adresser.postadresse.poststed

spPoststed

Sakspart – poststed

kontakt.adresser.landkode

(spUtland)

Sakspart – land

kontakt.elektroniskeAdresser.epostadresse

spEpostadr

Sakspart – e-post

kontaktperson

spKontakt

Sakspart –
kontaktperson hos
sakspart

Kommentarer gjeldende
for Sak/Arkiv system

kontakt.adresser.adresselinje2

Versjon 1.1

Merk at Noark 4
hadde full adresse i
dette feltet!

Kodene følger Postens
koder (tobokstavers,
f.eks. NO for Norge)
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GI Noark 5-navn

N4WS-navn

Forklaring

Kommentarer
gjeldende for
kallende system

Kommentarer gjeldende
for Sak/Arkiv system

sakspartRolle.kodeverdi

spRolle

Sakspart – evt. rolle i
saken

Må oppgis dersom
rolle ønskes satt for
saksparten. Gyldige
verdier kan avhenge
av oppsett sak/arkiv

Det kan være aktuelt å
konvertere
fagsystemspesifikke roller
til standardroller i arkivet
via angitt fagsystem på
saken.

kontakt.elektroniskeadresser.faksnummer

spFaks

Sakspart –
faksnummer

kontakt.elektroniskeadresser.telefonnummer

spTlf

Sakspart –
telefonnummer

merknad

spMerknad

Sakspart –merknad

Kan oppgis dersom
en merknad ønskes
knyttet til sakspart i
saken (for eksempel
hvilken eiendom
saksparten har en
rolle i forhold til)

4.4.5 EksternNoekkel (brukt som saksreferanse) – for å angi det eksterne systemets egen unike nøkkel til saksmappe eller
journalpost
Denne strukturen brukes dersom eksternt system ønsker å lagre sin egen unike nøkkel for saken som et tilleggsfelt på saken. Dette kan
for eksempel være fordi man ønsker å gjenfinne saken i sak/arkiv systemet via denne unike nøkkelen.
Merk: Arkivet kan velge å lagre nøkkelen i for eksempel Tilleggsinformasjon hvilket gjør at angitt verdi ikke nødvendigvis vil returneres
som EksternNoekkel i påfølgende Finn-/Hent-kall.

Versjon 1.1
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GI Noark 5-navn

N4WS-navn

Forklaring

Kommentarer gjeldende for
kallende system

Kommentarer gjeldende for Sak/Arkiv
system

fagsystem

eksternSystem

Navn på eksternt
system som kaller
tjeneste

Må oppgis. Verdien må være
konfigurert i sak/arkiv

Feltet bør lagres eller være kjent av
Sak/arkivsystemet slik at det kan
benyttes for å identifisere hvilken
nøkkelverdi som kan/er lagret på
saken for dette fagsystemet.

noekkel

nokkel

Unik id for saken slik
denne er identifisert i
eksternt system

Må oppgis. Nøkkel for denne
arkivsaken i fagsystemet.

Feltet bør lagres i et felt på saken slik
at det kan benyttes av kallende
system for senere gjenfinning av
saken

4.4.6 Tilleggsinformasjon – for å overføre merknader eller logginformasjon til sak eller journalpost
Denne strukturen brukes dersom tilleggsinformasjon (for eksempel fagspesifikke felt, merknad eller logginfo) ønskes lagret på
saksmappen eller journalposten.
Objektet er tatt ut av Noark i Noark 5 med referanse til mulighet for virksomhetsspesifikke felt. Den er likevel opprettholdt her siden
virksomhetsspesifikke felt ikke er standard på tvers av systemer og installasjoner.
GI Noark 5-navn

N4WS-navn

Forklaring

systemID

tiId

Teknisk nøkkel

Lages av
Sak/Arkivsystemet

rekkefoelge

tiRnr

Sorteringsrekkefølge

Standardverdi er
rekkefølgen på
objektene.

Versjon 1.1

Kommentarer
gjeldende for kallende
system

Kommentarer
gjeldende for Sak/Arkiv
system
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GI Noark 5-navn

N4WS-navn

Forklaring

Kommentarer
gjeldende for kallende
system

informasjonstype.kodeverdi

tiItype

Tilleggsinfotype

Må settes avhengig
av hva slags
tilleggsinformasjon
som ønskes lagret
på saken. Gyldige
verdier avhenger av
oppsett sak/arkiv

tilgangsrestriksjon.tilgangsrestriksjon.
kodeverdi

tiTgkode

Tilgangskode

Settes dersom spesiell
skjerming ønskes satt
på tilleggsinformasjonen i sak/arkiv
systemet. Gyldige
verdier avhenger av
oppsett sak/arkiv

tilgangsrestriksjon.skjermingOpphoererDato

tiOppbedato

Oppbevaringsdato

tilleggsinformasjon

tiTekst

Tilleggsinformasjon

Må settes avhengig
av hva slags
informasjon som
ønskes lagret

tilgangsgruppeNavn

tiTggruppnavn

Tilgangsgruppenavn

Settes dersom spesiell
tilgangsgruppe ønskes
satt på
tilleggsinformasjonen.
Gyldige verdier
avhenger av oppsett
sak/arkiv

Versjon 1.1

Kommentarer
gjeldende for Sak/Arkiv
system

Standardverdi: Gitt av
saken/journalposten
som tilleggsinformasjonen tilhører

Standardverdi:
Defineres av oppsett
sak/arkiv
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4.4.7 Journalpost – for å angi metadata for journalpost som skal lages / oppdateres
Journalpost er en “konvolutt” som angir informasjon om en intern eller ekstern forsendelse. Journalposten er også en mappe som
inneholder dokumentene som inngår i forsendelsen. Journalposter ligger i saker.
GI Noark 5-navn

N4WS-navn

Forklaring

systemID

jpId

Teknisk nøkkel

Lages av
Sak/Arkivsystemet

journalnummer.journalaar

jpJaar

Journalpostnr - år

Returneres når ny
journalpost lages

journalnummer.journalsekvensnummer

jpSeknr

Journalpostnr sekvensnr

Returneres når ny
journalpost lages

journalpostnummer

jpJpostnr

Løpenummer i
saksmappen for
journalposten

Returneres når ny
journalpost lages

journaldato

jpJdato

Journalpostdato, dagen
journalposten ble
registrert

Standardverdi: Dagens
dato

journalposttype.kodeverdi

jpNdoktype

Journalposttype

Versjon 1.1

Kommentarer
gjeldende for kallende
system

Må normalt angis.
Typiske verdier for
et fagsystem er I
(inngående), U
(utgående) og X
(notat uten
oppfølging)

Kommentarer gjeldende
for Sak/Arkiv system

Standardverdi: Kan
defineres av angitt
fagsystem på
saksmappe/journalpost
eller oppsett sak/arkiv for
gitt sakstype, journalpost
evt kallende system
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GI Noark 5-navn

N4WS-navn

Forklaring

Kommentarer
gjeldende for kallende
system

Kommentarer gjeldende
for Sak/Arkiv system

dokumentetsDato

jpDokdato

Dokumentdato

Hvis ”brevets dato”
ikke er dagens, bør
denne angis

Standardverdi: Udatert

journalstatus.kodeverdi

jpStatus

Journalpoststatus

tittel

jpInnhold

Journalposttittel
(innholdsbeskrivelse)

Må oppgis – ref
offentligTittel

skjermetTittel

jpU1

Deler av
journalpostinnhold skal
avskjermes.

Tilgangsrestriksjon og
offentligTittel må
være oppgitt hvis
skjermetTittel har
verdi

forfallsdato

jpForfdato

Forfallsdato

Oppgis eventuelt for
inngående
dokumenter for å angi
behandlingsfrist

skjerming.tilgangsrestriksjon.
kodeverdi

jpTgkode

Tilgangskode

Denne må ha verdi
hvis skjermetTittel
eller tilsvarende felt i
korrespondansepart,
… har verdi. Gyldige
koder avhenger av
oppsett sak/arkiv.

Versjon 1.1

Standardverdi: Defineres
av angitt fagsystem på
noarksak/journalpost eller
oppsett sak/arkiv. Vil
vanligvis være for
eksempel J- journalført

Standardverdi: Defineres
av angitt fagsystem på
saksmappe/journalpost
eller oppsett sak/arkiv.
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GI Noark 5-navn

N4WS-navn

Forklaring

Kommentarer
gjeldende for kallende
system

Kommentarer gjeldende
for Sak/Arkiv system

skjerming.skjermingshjemmel.
kodeverdi

jpUoff

Paragraf som begrunner
evt tilgangsbegrensning

Denne må ha verdi
hvis tilgangsrestriksjon har verdi.
Merk at
skjermingshjemmel
kan settes til ”vilkårlig
verdi” – det
forutsettes at denne
kompletteres ut over
standardverdiene i
arkivet

Standardverdi: Defineres
av angitt fagsystem på
saksmappe/journalpost
eller oppsett sak/arkiv ut i
fra angitt
tilgangsrestriksjon. Feltet
kodebeskrivelse settes
generelt kun hvis
kodeverdi er valgt blant de
predefinerte.

skjerming.skjermingOpphoererDato

jpAgdato

Avgraderingsdato

Denne må ha verdi
hvis
tilgangsrestriksjon har
verdi

Standardverdi: Defineres
av angitt fagsystem på
saksmappe/journalpost
eller oppsett sak/arkiv ut i
fra angitt tilgangsrestriksjon/skjermingshjemmel

skjerming.skjermingOpphoererAksjon.
kodeverdi

jpAgkode

Avgraderingskode (hva
som skal gjøres når
avgraderingsdato er
nådd)

Denne må ha verdi
hvis
tilgangsrestriksjon har
verdi. Gyldige koder
avhenger av oppsett
sak/arkiv.

Standardverdi: Defineres
av angitt fagsystem på
saksmappe/journalpost
eller oppsett sak/arkiv ut i
fra angitt tilgangsrestriksjon/skjermingshjemmel

utgår, erstattes av referanseArkivdel

jpSaksdel

Saksdel

utgår

jpU2

Saksdel skal skjermes

Versjon 1.1
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GI Noark 5-navn

N4WS-navn

Forklaring

Kommentarer
gjeldende for kallende
system

Kommentarer gjeldende
for Sak/Arkiv system

referanseArkivdel.kodeverdi

jpArkdel

Arkivdel

Angis hvis
journalposten ikke
skal ligge i sakens
arkivdel

Standardverdi: Defineres
av angitt fagsystem på
saksmappe/journalpost
eller oppsett sak/arkiv /
arkivsaken

tilleggskode

jpTlkode

Tilleggskode

Normalt kun aktuelt
ved bruk av Kkodesystemet

antallVedlegg

jpAntved

Antall vedlegg

Oppgis dersom
journalposten
omfatter vedlegg
utover hoveddokumentet

saksnr.saksaar

jpSaar

Tilhørende saksnr - år

Benyttes til å referere
til en eksisterende
saksmappe dersom
man ønsker å lagre
en ny journalpost i en
eksisterende
saksmappe ved hjelp
av NyJournalpost.
Alternativ er
referanseMappeEksternNokkel

Versjon 1.1

Standardverdi: Antall
Dokument som følger
journalposten redusert
med én
(hoveddokumentet).
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GI Noark 5-navn

N4WS-navn

Forklaring

Kommentarer
gjeldende for kallende
system

saksnr.sakssekvensnummer

jpSaseknr

Tilhørende saksnr sekvensnr

Benyttes til å referere
til en eksisterende sak
dersom man ønsker å
lagre en ny
journalpost i en
eksisterende sak ved
hjelp av
NyJournalpost.
Alternativ er
referanseMappeEksternNokkel

offentligTittel

jpOffinnhold

Eventuell offisiell utgave
av journalposttittel

Må være angitt hvis
skjermetTittel har
verdi. offentligTittel
skal da være lik første
del av tittel

tilgangsgruppeNavn

jpTggruppnavn

Tilgangsgruppe

Gyldige grupper
avhenger av oppsett
sak/arkiv.

Kommentarer gjeldende
for Sak/Arkiv system

Standardverdi: Defineres
av angitt fagsystem på
saksmappe/journalpost
eller oppsett sak/arkiv

4.4.8 Korrespondansepart – for å angi informasjon om avsender/mottakere på en journalpost
Korrespondansepart angir informasjon om avsendere og mottakere av en journalpost/dokument
Strukturen benyttes både for eksterne og interne. Arkivet skiller ved at interne må ha angitt administrativEnhet og/eller saksbehandler
(alternativt xxxInit). Eksterne må som minimum ha navn.

Versjon 1.1
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Merk at Kontakt inneholder en rekke felt utover de som er definert i Noark. Det er p.t. ikke noe krav om at arkivet skal kunne lagre disse
utvidelsene.
GI Noark 5-navn

N4WS-navn

Forklaring

systemID

amId

Teknisk nøkkel

korrespondanseparttype.kodeverdi

amIhtype

Innholdstype

utgår – inkludert i
korrespondanseparttype

amKopimot

1 for å angi at
adressat er
kopimottaker, 0 for
avsender eller
mottaker

behandlingsansvarlig

amBehansv

kontakt.navn
skjermetKorrespondansepart

Versjon 1.1

Kommentarer
gjeldende for kallende
system

Kommentarer gjeldende
for Sak/Arkiv system
Lages av
Sak/Arkivsystemet

Må angis, se egen
beskrivelse under
koder

Standardverdi: Avsender
for journalposttype I,
Mottaker ellers

Behandlingsansvarlig

1 hvis
behandlingsansvarlig
korrespondansepart
(må være en intern)

Hvis det ikke er noen
korrespondansepart med
behansvarlig 1, legges
denne til automatisk

amNavn

Navn på
korrespondansepart

Se regler over, kun
krav for eksterne

amU1

Korrespondansepart
skal skjermes

Feltet
tilgangsrestriksjon på
journalposten må angis
hvis skjermetKorrespondansepart
angis
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GI Noark 5-navn

N4WS-navn

Forklaring

Kommentarer
gjeldende for kallende
system

Kommentarer gjeldende
for Sak/Arkiv system

kortnavn

amKortnavn

Korrespondansepart kortkode

Kan brukes for å
referere til en
eksisterende adressat i
sak/arkiv systemet. De
andre felter oppgis da
ikke eller blir ignorert

Skal finnes i
Sak/arkivsystemets
adresseregister

kontakt.adresser.adresselinje1

amAdresse

Korrespondansepart adresse

kontakt.adresser.postadresse.postnummer

amPostnr

Korrespondansepart postnr

kontakt.adresser.postadresse.poststed

amPoststed

Korrespondansepart poststed

kontakt.adresser.landkode

amUtland

Korrespondansepart –
land

Merk at Noark 4 hadde
full adresse i dette
feltet

Kodene følger Postens
koder (tobokstavers,
f.eks. NO for Norge)

kontakt.elektroniskeAdresser.epostadresse

amEpostadr

Korrespondansepart e-post

deresReferanse

amRef

Avsenders referanse

journalenhet.kodeverdi

amJenhet

Journalenhet

flyttet til Avskrivning

amAvskm

Avskrivningsmåte

kontakt.adresser.adresselinje2

Versjon 1.1

Hvis angitt skal denne
påføres evt. svar
Standardverdi gitt av
valgt intern
korrespondansepart,
ikke brukt for eksterne
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GI Noark 5-navn

N4WS-navn

Forklaring

flyttet til Avskrivning

amAvskdato

Avskrivningsdato

fristBesvarelse

amFrist

Frist

Kan oppgis dersom
angitt
korrespondansepart
har en frist til å svare

forsendelsesmaate.kodeverdi

amForsend

Forsendelsesmåte

Kan oppgis dersom
journalposten er av
type U og det ønskes
lagret på hvilken måte
som mottaker har fått
oversendt dokumentet.
Koden som oppgis skal
være en gyldig kode i
Sak/Arkiv systemet

administrativEnhetInit

amAdmkort

Adm enhet –
kortkode

Se regler over.
Gyldige koder
avhenger av oppsett
sak/arkiv, entydig
kode som inkluderer
nivåene over

administrativEnhet

amAdmbet

Adm enhet –
betegnelse

Feltet er kun til info og
er gitt av
administrativEnhetInit

saksbehandlerInit

amSbhinit

Saksbehandler initialer

Se regler over

Versjon 1.1

Kommentarer
gjeldende for kallende
system

Kommentarer gjeldende
for Sak/Arkiv system
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GI Noark 5-navn

N4WS-navn

Forklaring

Kommentarer
gjeldende for kallende
system

saksbehandler

amSbhnavn

Saksbehandler - navn

Feltet er kun til info og
er gitt av
saksbehandlerInit

flyttet til Avskrivning

amAvsavdok

Avskrevet av
dokument

flyttet til Avskrivning

amBesvardok

Besvarer dokument

Kommentarer gjeldende
for Sak/Arkiv system

4.4.9 Avskrivning – for å angi informasjon om avskrivning på en journalpost
Strukturen benyttes for å angi informasjon om avskrivning (svar eller annen håndtering) for en journalpost. I Noark 4 lå denne
informasjonen i objektet for korrespondansepart. Det er ikke gitt at et Noark 4-system vil kunne identifisere riktig post i korrespondansepart i forhold til avskrivningen. Slik kobling vil forsøkes gjort ut i fra pålogget bruker / registrert mottager/avsender, evt. vil alle
mottagerposter avskrives (journalposten avskrives).
GI Noark 5-navn

N4WS-navn

Forklaring

systemID

amId

Teknisk nøkkel

Versjon 1.1

Kommentarer
gjeldende for kallende
system

Kommentarer
gjeldende for
Sak/Arkiv system
Lages av
Sak/Arkivsystemet
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GI Noark 5-navn

N4WS-navn

Forklaring

Kommentarer
gjeldende for kallende
system

avskrivningsmaate.kodeverdi

amAvskm

Avskrivningsmåte

Dersom kode =
BU/BI/NN skal
journalpostnummer for
journalposten som er
besvart med eller
besvarer denne
journalposten oppgis i
referanseAvskrivesAvJournalpostnummer
hhv
referanseAvskriverJournalpostnummer
eller tilsvarende
eksternNoekkel

avskrivningsdato

amAvskdato

Avskrivningsdato

referanseAvskrivesAvJournalpostnummer

amAvsavdok

Avskrevet av
journalpost

Alternativ er
referanseAvskrivesAvEksternNoekkel

Avhenger av kode
(se over)

referanseAvskriverJournalpostnummer

amBesvardok

Besvarer
journalpost

Alternativ er
referanseAvskriverEksternNoekkel

Avhenger av kode
(se over)

referanseAvskriverEksternNoekkel

amBesvarEksternNokkel

Avskrevet av
journalpost

Alternativ er
referanseAvskrivesAvJournalpostnummer

Avhenger av kode
(se over)

Versjon 1.1

Kommentarer
gjeldende for
Sak/Arkiv system

Standardverdi er
dagens dato
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GI Noark 5-navn

N4WS-navn

Forklaring

Kommentarer
gjeldende for kallende
system

Kommentarer
gjeldende for
Sak/Arkiv system

referanseAvskrivesAvEksternNoekkel

amAvsavEksternNokkel

Besvarer
journalpost

Alternativ er
refaranseAvskriverJournalpostnummer

Avhenger av kode
(se over)

4.4.10 Dokument – for å angi metadata og fil for et gitt dokument/vedlegg til en journalpost
Strukturen benyttes for å angi metadata om dokument og elektronisk fil som skal knyttes til en journalpost
GI Noark 5-navn

N4WS-navn

systemID

Forklaring

Kommentarer gjeldende
for Sak/Arkiv system

Teknisk nøkkel

Lages av
Sak/Arkivsystemet
Standardverdi gitt av
rekkefølge på postene

dokumentnummer

dlRnr

Sorteringsrekkefølge innen
journalposten for dette
dokumentet

tilknyttetRegistreringSom.
kodeverdi

dlType

Tilknytningstype som filen
har til journalposten –
hoveddokument (H) eller
vedlegg (V)

Versjon 1.1

Kommentarer gjeldende
for kallende system

Gyldige koder avhenger
av oppsett sak/arkiv.

Standardverdi:
Hoveddokument for første,
Vedlegg for resterende
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GI Noark 5-navn

N4WS-navn

Forklaring

Kommentarer gjeldende
for kallende system

Kommentarer gjeldende
for Sak/Arkiv system

dokumenttype.kodeverdi

dbKategori

Dokumentkategori, for
eksempel brev rapport

Gyldige koder avhenger
av oppsett sak/arkiv.

Standardverdi: Defineres
av angitt fagsystem på
noarksak/journalpost eller
oppsett sak/arkiv. Det kan
være aktuelt å konvertere
fagsystemspesifikke
kategorier til kategorier i
arkivet via angitt
fagsystem på
journalposten.

Merk at i forbindelse med
Plan er det bestemte krav
til dokumenttyper!

tittel

dbTittel

Tittel for dokumentet

Bør oppgis for alle
vedlegg

Standardverdi:
Journalpostens tittel

dokumentstatus.kodeverdi

dbStatus

Behandlingsstatus for
dokumentet

Gyldige koder avhenger
av oppsett sak/arkiv.
Normalt B hvis
dokumentet ikke er
ferdig, F hvis det er
ferdig

Standardverdi: Defineres
av angitt fagsystem på
saksmappe/journalpost
eller oppsett sak/arkiv.

variantformat.kodeverdi

veVariant

Variant (A- Arkivformat, PProduksjonsformat)

Skal kun settes til A hvis
dokumentet er på et
format godkjent for
avlevering i h.h.t.
teknisk forskrift for
arkiv.

Standardverdi: Defineres
av angitt fagsystem på
saksmappe/journalpost
eller oppsett sak/arkiv.

format.kodeverdi

veDokformat

Lagringsformat

Kan utelates hvis
Fil.mimetype har verdi.
Gyldige koder avhenger
av oppsett sak/arkiv.

Standardverdi: Gitt av
Fil.mimetype

Versjon 1.1
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GI Noark 5-navn

N4WS-navn

Forklaring

Kommentarer gjeldende
for kallende system

Fil.filnavn

veFilnavn

Navnet på filen

Bør settes

Fil.mimetype

veMimetype

Mimetype på filen

Bør settes

Kommentarer gjeldende
for Sak/Arkiv system

4.4.11 EksternNoekkel (brukt som journalpostreferanse) – for å angi det eksterne systemets eventuelle egen unike nøkkel
til journalpost
Denne strukturen brukes dersom eksternt system ønsker å lagre sin egen unike nøkkel for journalposten som et tilleggsfelt på
journalposten. Dette kan for eksempel være fordi man ønsker å gjenfinne journalposten i sak/arkiv systemet via denne unike nøkkelen.
Merk: Arkivet kan velge å lagre nøkkelen i for eksempel Tilleggsinformasjon hvilket gjør at angitt verdi ikke nødvendigvis vil returneres
som EksternNOekkel i påfølgende Finn-Hent-kall.
GI Noark 5-navn

N4WS-navn

Forklaring

Kommentarer gjeldende for
kallende system

Kommentarer gjeldende for Sak/Arkiv
system

fagsystem

eksternSystem

Navn på eksternt
system som kaller
service

Må oppgis. Verdien må være
konfigurert i sak/arkiv

Feltet bør lagres eller være kjent av
Sak/arkiv system slik at det kan
benyttes for å identifisere hvilken
nøkkelverdi som kan/er lagret på
journalposten for dette fagsystemet.

noekkel

nokkel

Unik id for saken slik
denne er identifisert i
eksternt system

Må oppgis. Nøkkel for denne
journalposten i fagsystemet.

Feltet bør lagres i et felt på
journalposten slik at det kan benyttes
av kallende system for senere
gjenfinning av journalposten

4.4.12 FilType – dokumentinnholdet
Denne strukturen brukes til å holde / referere selve dokumentet.
Versjon 1.1
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GI Noark 5-navn

N4WS-navn

Forklaring

Kommentarer gjeldende for
kallende system

Kommentarer gjeldende for
Sak/Arkiv system

base64

base64

Dokumentet kodet som
base64

Bør kun benyttes for små
dokumenter for å unngå
timeout etc.

uri

ref

URI til dokumentet

Dokumentet må være
tilgjengelig for arkivet fra
kallende system via angitt
URI frem til dokumentet er
arkivert

Arkivet må umiddelbart hente
dokumentet via angitt nøkkel da det
ikke er noe krav til at det skal være
tilgjengelig via angitt URI over tid

kvitteringUri

kvittering

URI til
kvitteringsmelding

Når kallende system mottar
denne, vet det at
overføringen har gått OK og
dokumenttilgangen kan
fjernes

Hvis denne er angitt skal arkivet kalle
denne så snart dokumentet er
arkivert

4.4.13 Matrikkenummer – for å knytte arkivsak til eiendom (matrikkelnummer)
Denne strukturen brukes dersom saksmappen skal knyttes til en eiendom / at arkivsaken skal inngå i søkeresultat for saker angående
den angitte eiendommen.
Ref. matrikkelen for definisjon av de enkelte feltene.
GI Noark 5-navn

Forklaring

Kommentarer gjeldende for
kallende system

Kommentarer gjeldende for Sak/Arkiv
system

kommunenummer

Kommunenummer

Valgfritt om ledende 0 angis
for fylke 1-9 for å gi firesifret
tall.

Standardverdi angitt av oppsett

gaardsnummer

Gårdsnummer

bruksnummer

Bruksnummer

Versjon 1.1
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GI Noark 5-navn

Forklaring

festenummer

Festenummer

seksjonsnummer

Seksjonsnummer

Kommentarer gjeldende for
kallende system

Kommentarer gjeldende for Sak/Arkiv
system

4.4.14 ByggIdent – for å knytte arkivsak til bygning
Denne strukturen brukes dersom saksmappen skal knyttes til en bygning / at arkivsaken skal inngå i søkeresultat for saker angående den
angitte bygningen.
Ref. matrikkelen for definisjon av de enkelte feltene.
GI Noark 5-navn

Forklaring

bygningsNummer

Bygningsnummer

endringsloepenummer

Tilbyggsnummer

Kommentarer gjeldende for
kallende system

Kommentarer gjeldende for Sak/Arkiv
system

4.4.15 Punkt – for å stedfeste en arkivsak
Denne strukturen brukes dersom saksmappen skal knyttes til et geografisk punkt / at arkivsaken skal inngå i søkeresultat for saker
innenfor et angitt rektangel (ref. BboxType).
Ref. matrikkelen for definisjon av de enkelte feltene.
Koordinatene er definert i forhold til UTM Euref 89 Sone 32, 33 eller 35 (kode 22, 23 eller 25 i matrikkelen).
GI Noark 5-navn

Forklaring

koordinatsystem.kode

Koordinatsystem, kode i
h.h.t. SOSI

Versjon 1.1

Kommentarer gjeldende for
kallende system

Kommentarer gjeldende for Sak/Arkiv
system
Standardverdi angir av oppsett sak/arkiv,
alternativt kontekst
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GI Noark 5-navn

Forklaring

Kommentarer gjeldende for
kallende system

x

Nord

Desimaltall med inntil to
desimaler

y

Øst

Desimaltall med inntil to
desimaler

z

Høyde over havet i meter

Kommentarer gjeldende for Sak/Arkiv
system

4.4.16 NasjonalArealplanId – for å angi planident for en arkivsak
Denne strukturen brukes for å angi at saksmappen inneholder behandling og dokumenter for den angitte planen. Typen benyttes ikke for
å referere til planen fra for eksempel byggesaker. For dette vil det bli spesifisert egne strukturer, evt. gjort utvidelser i Jfsak.
Ref. datamodell for digitalt planregister for definisjonen av de enkelte feltene.
GI Noark 5-navn

Forklaring

nummer.kommunenummer

Kommunenummer,
alternativt fylkesnummer
eller statlignummer (1)

planidentifikasjon

Unik ”id” for planen
innenfor kommunen

Versjon 1.1

Kommentarer gjeldende for
kallende system

Kommentarer gjeldende for Sak/Arkiv
system
Standardverdi fra oppsett i sak/arkiv
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