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Overordnet
status
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Releaseplan for Straffe- og skifteprogrammet
GO LIVE
Pilotretter: 1.9 2022
Resterende: 15.11 2022

Release
1

Skifteportal

GO LIVE
Pilotretter: 1.2.2023
Resterende: 6.6.2023

GO LIVE
Pilotretter: 10.9.2023
Resterende: 19.3.2024

Release
2

Release
3

GO LIVE
Pilotretter: 3.9.2024
Resterende: 4.3.2025

Sagsunderstøttelse af
tvangsopløsning
Automatisering af
forenklede bødesager

Release
4

GO LIVE
Pilotretter: 12.8.2025
Resterende: 3.12.2025

GO LIVE
Pilotretter: 3.3.2026
Resterende: 1.6.2026

Release
5

Release
6

Straffesager og konkurser
Dødsbo og
kassefunktion

Grønland og
Færøerne –
gældssanering,
ægtefælleskifte og
rekonstruktion
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Overordnet status fra straffe- og
skifteprogrammet
•

Udviklingen af release 1 går som planlagt.

•

De første brugertest er gennemført - med foreløbigt fokus på de interne brugere.

•

Udviklingen af upload funktionalitet er opstartet.

•

Testmiljøer for eksterne brugere er etableret, og der arbejdes pt. på at få
rammerne omkring sikkerhed for de eksterne test rettet mod jer på plads.

•

Der afholdes demoer i løbet af juni og august måned med fokus på de eksterne
professionelle brugere. Alle interesserede er velkomne. Tilmelding foregår
gennem domstol.dk.

•

Go-live dato 1. september fastholdes.
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Plan for test for
eksterne brugere
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Plan for API-tilslutningen
Overordnet plan for API-tilslutningen for release 1 af straffe- og skifteløsningen

Klargøring til
onboarding

Tilmelding
muligt

Testmiljø åbent for test af
API-tilslutning

Sommerferie

Vigtige datoer

Klargøring til
test af upload

Testmiljø åbent
for test af upload
Testmiljø frys
forud for go live.

15. maj 2022 åbning for tilmelding til API test på domstol.dk
Vejledning om API test gøres samtidigt tilgængelig på domstol.dk.
1. juni 2022 åbning for tilmelding til API test på domstol.dk
Testmiljø åbent til d. 8. juli 2022
Mellem 8. juli 2022 – 1. august 2022 holder Straffe- og skifteprogrammet sommerferielukket, og kan ikke besvare henvendelser.
Det er ikke muligt at teste i denne periode.
15. august 2022 testmiljø åbent.
Det er nu muligt at teste med upload funktionalitet imod eksterne integrationer.
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Testmuligheder
for eksterne
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Testmuligheder for eksterne før sommerferien
1

2

3

4

?

Beskrivelse af proces

1

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 15. maj 2022.
Formularen skal fremsendes per mail til Straffe- og skifteprogrammets e-mailadresse.
I er ansvarlige for, at de anførte oplysninger er korrekte.
Fuldt udfyldte og korrekte formularer letter sagsbehandlingen.

2

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.

Efter vurderingen er gennemført - og under forudsætning af at alle relevante forhold er opfyldt - udleverer Straffe- og skifteprogrammet key
• 3 Løsningen
er baseret
på athurtigst
de interesserede
parter melder
deres interesse,
og indmelder
deres
IP-adresser
(til test),
ved
email-ansøgning
og en secret.
Vi tilsigter
muligt at fremsende
oplysningerne,
og tilstræber,
senest
en uge
efter korrekt
udfyldt
ansøgning
er
til programmet.
modtaget, at fremsende de nødvendige oplysninger.
• Efter
dette får
udleveret
en API-nøgle
og en secret,afog
kan derefter tilgå
løsningen
kombination af API-key+secret og OCES
Herefter
kandeI tilgå
testmiljøet
ved en kombination
API-key+secret
og jeres
OCESved
virksomhedscertifikat.
i løbet afogmaj
måned. De
modtager
nærmere
vejledning,
mindst en uge fratage
inden, og
de adgange,
skal følge for
reglerne
for test,
4 virksomhedscertifikat
I skal følge de fremsendte
skitserede
regler
for test,en
ellers
vil Straffeog skifteprogrammet
jeres
at forhindre
ellers
får debrug.
fjernet
deres
utilsigtet
I må
ikkeadgang.
dele eller videresende jeres API-key+secret til parter udenfor jeres egen organisation.
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Testdata
•

Vi stiller testdata til rådighed for de test der skal gennemføres op imod vores
testmiljøer.
• I skal anvende dette testdata.

•

Det testdata der anvendes er fiktivt.
• De er ikke baseret på rigtige CPR-numre, men syntetisk skabt.

•

Teknisk set kan de ikke anvendes som CPR-numre.
• Hvis I har indbygget begrænsninger i jeres miljøer, vil I blive ramt af dette.

•

Såfremt I fremsender anden data til os, vil det ikke kunne anvendes.

•

Det er jeres ansvar at sikre, at det data I fremsender til os, overholder
gældende GDPR-regler.

•

Vi sletter automatisk alt data der overføres til os i faste intervaller, men
gennemfører ikke nogen kvalitetssikring af det testdata, der fremsendes til
os.

10

Testmuligheder for eksterne efter sommerferien
Efter sommerferien vil der igen blive åbnet op for testmiljøet. Denne gang vil det også være muligt at gennemføre test
af API-tilslutningen.
Der vil blive lagt en opdateret vejledning op på domstol.dk - med fokus på test af API-tilslutningen i starten af august,
senest en uge før test af API-tilslutningen gøres muligt.
Den allerede udleverede key+secret vil også gælde over test i forhold til test af API-tilslutningen, medmindre andet
direkte oplyses.

?

Såfremt der er nogen spørgsmål i denne periode, kan I som altid henvende jer til Straffe- og skifteprogrammet.
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Tilslutningsaftale til produktionsmiljøet
1

2

3

4

?

Beskrivelse af proces

1

Såfremt du ønsker at have adgang til straffe- og skifteløsningen i drift, skal der udfyldes en særskilt tilslutningsaftale.
Tilslutningsaftalen gøres tilgængelig på domstol.dk ultimo maj 2022.
Vi anbefaler, at du fremsender en udfyldt tilslutningsaftale hurtigst muligt.

2

Straffe- og skifteprogrammet vurderer, om ansøgningen er korrekt udfyldt, og om der er et relevant formål med ansøgningen.
På basis af denne vurdering returnerer vi en udfyldt tilslutningsaftale med de relevante oplysninger, der skal til for at tilslutte sig straffe- og
skifteløsningens API. Herunder vil I få fremsendt info om IP-adresse i produktion, og tilsendt nye API-nøgler og secrets til
produktionsmiljøet.
Bemærk API-nøgle og secret til testmiljøet vil ikke kunne anvendes til produktionsmiljøet.

3

Programmet kan etablere krav for jeres tilslutning til produktionsmiljøet - krav vil fremgå af tilslutningsvejledningen.
Adgang til produktionsmiljøet vil forudsætte, at I kan sandsynliggøre, at I lever op til disse krav.
Et krav kan eksempelvis være en testrapport, der sandsynliggør, at I ikke vil belaste systemerne unødigt med jeres integration.

4

Herefter vil I kunne etablere integration til produktionsmiljøet.
Bemærk, at selvom I ikke har etableret en integration til skifteportalen, vil det fortsat være muligt, at angive krav manuelt.
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Opdateret APIspecifikation
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API specifikationer
•

Straffe- og skifteprogrammet vil for release 1
stille tre forskellige API-specifikationer til
rådighed.

•

De enkelte API-specifikationer dækker
forskellige formål.

•

De enkelte API-specifikationer gøres
tilgængelige på domstol.dk.

•

Dødsbojournal-API og Person-API gøres
tilgængelige i start maj 2022.

•

Retskreds-API er under afklaring, men
planlægges at være tilgængelig fra ultimo
maj 2022.

Dødsbojournal-API

Person-API

Retskreds-API*

* Under afklaring
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Spørgsmål?

15

Eventuelt
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Hjælp os med at klargøre testmiljøet
•

Vi vil meget gerne, hvis nogle af jer kunne tænke sig at teste at testmiljøet virker, før vi stiller det til rådighed.

•

Det vil dreje sig om sidste uge af maj fra d. 23 – 25 maj 2022.

•

Det vil dreje sig om, at I skal bidrage med at teste, om I kan få adgang til (hul igennem til) testmiljøet, og om testdata fungerer, samt
hvorvidt det fungerer efter hensigten.

•

Vi udleverer alle oplysninger, der er behov for, for at gennemføre test af testmiljøet til jer - herunder vejledninger.

•

Der vil være support fra vores side, samt tæt opfølgning.

•

For jer vil det være en mulighed for at sikre, at I kan gennemføre test, da der vil være tæt opfølgning og support fra vores side til de, der
melder sig som testere af testmiljøet.

•

Skriv en mail til Straffe- og skifteprogrammets mailadresse på straffeskifte@domstolsstyrelsen.dk med overskriften ”Test af testmiljøet”.
Såfremt flere melder sig end det er relevant at gå videre med, vil I få direkte besked om, om I bliver en del af testforløbet.
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Relevante links og kontaktoplysninger
Link til Straffe- og skifteprogrammets underside på domstol.dk:
https://domstol.dk/om-os/straffe-og-skifteprogrammet/
Kontaktoplysninger:
Straffeskifte@domstolsstyrelsen.dk
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