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Retningslinjer for anvendelse af eksternt testmiljø
Tilslutning af API-brugere
Denne vejledning beskriver retningslinjerne for anvendelse af det eksterne testmiljø. Følgende generelle retningslinjer er rettet mod dig, der anvender det eksterne testmiljø (test-minskiftesag.net) til
afprøvning af konfigurationer og integrationer. Retningslinjerne er til enhver tid gældende, og ved
tilslutning til infrastrukturen forpligter du dig til at følge dem. Der kan gælde yderligere retningslinjer
for individuelle komponenter og integrationer rettet imod de enkelte releases i Straffe- og skifteprogrammet, så husk at læse den tilhørende dokumentation per release inden ibrugtagning.
Det eksterne testmiljø tilgås i høj grad gennem selvbetjening. Det er vigtigt, at alle følger de retningslinjer, der er angivet her for at sikre et stabilt miljø med optimal kvalitet.
Afprøvning i testmiljøet er en forudsætning for adgang til produktionsmiljøet
Du skal have testet en integration i testmiljøet, før du kan tage den i brug i produktionsmiljøet. Denne
retningslinje er indført for at undgå tilbageløb i produktionsmiljøet, som er ofte meget besværligt.
Ved at teste integrationen ”OK” i det eksterne testmiljø, sikrer du derfor, at du ved, hvordan integrationen fungerer. Det betyder, at du ved, hvilken opsætning der er nødvendig, hvilke kaldsmønstre
der er påkrævet, og hvordan kald, sikkerhedsmodel og data ser ud. Denne viden er påkrævet, før
du er klar til at kunne tage integrationen i brug i produktionsmiljøet med Skifteportalens produktionsdata.
Løsningen udstiller en række operationer – du skal blot teste de operationer, du skal bruge. Du må
selv vurdere, hvor bredt du har behov for, at din test dækker.

Vilkår for anvendelse af testmiljøet
Testdata
Straffe- og skifteprogrammet anvender kun fiktive data i testmiljøet. Programmet udarbejder testdata, der stilles til rådighed i form af en række dødsboer, der kan anmeldes krav (m.v.) imod, og en
række oprettede krav, tilgodehavender, effekter og forespørgsler under disse.
OBS: Du må ikke anvende testdata, der indeholder persondata, som gælder for rigtige personer,
herunder navne, CPR-numre og andre personhenførbare informationer.
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Der kan forekomme testdata, som andre har oprettet i testmiljøet.
Ved behov for koordinerede tests imellem flere parter, må du selv sikre dig, at der er en aftale om
oprettelse og vedligehold af disse data, så du sikrer dig, at data ikke forsvinder, inden din test er
gennemført.
Data kan blive slettet eller opdateret af dem, der har oprettet dem. Der er generelt ingen garanti for,
at andres data forbliver uændret i testmiljøet.
Testmiljøets data kan blive ryddet efter behov, hvilket vi vil varsle minimum en uge i forvejen.
Proces for tilslutning til testmiljøet

Beskrivelse af proces
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Hvis du er interesseret i at kunne gennemføre test op imod Skifteportalens testmiljø, skal du
udfylde en formular.
Formularen gøres tilgængelig på domstol.dk og vil ligge under straffe- og skifteprogrammets
underside fra maj 2022.
Den udfyldte formular skal fremsendes per mail til Straffe- og skifteprogrammet e-mailadresse.
I er ansvarlig for, at de anførte oplysninger er korrekte.
Fuldt udfyldte og korrekte formularer letter sagsbehandlingen.
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Straffe- og skifteprogrammet vurderer om ansøgningen er korrekt udfyldt, og om der er et relevant formål med at få adgang til testmiljøet.
Vi anbefaler, at I fremsender ansøgningen hurtigst muligt, efter den gøres tilgængelig for at
sikre, at I kan få rettidig adgang til testmiljøet.
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Efter vurderingen er gennemført – og under forudsætning af at alle relevante forhold er opfyldt
– udleverer Straffe- og skifteprogrammet en ’client key’ og en ’client secret’. Vi tilsigter hurtigst
muligt at fremsende oplysningerne og tilstræber senest en uge efter korrekt udfyldt ansøgning
er modtaget af fremsende de nødvendige oplysninger.
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Herefter kan I tilgå testmiljøet ved en kombination af client-key+secret og jeres OCES virksomhedscertifikat (under OCES Systemtest-roden).
I skal følge de fremsendte og skitserede regler for test. Ellers vil Straffe- og skifteprogrammet
fratage jeres adgange for at forhindre utilsigtet brug. I må ikke dele eller videresende jeres
client-nøgle+secret til parter udenfor jeres egen organisation.
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