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Indledning

Forord
Der henvises til dokumentet Standard for generelle egenskaber for serviceinterfaces på Sags- og Dokumentområdet for en beskrivelse af:
Baggrund for standardiseringsarbejdet under OIO-udvalget for sagsog dokumentområdet
Tilblivelsesproces omkring standarderne
Målgruppe
Referencer
Kontekst og afgrænsning
Dette dokument indeholder endvidere en beskrivelse af de generelle egenskaber, som denne og de øvrige standarder under OIO-udvalget for sagsog dokumentområdet bygger på.

Formål med forretningsservice for Klassifikation
Nærværende objekt er et udkast til en specifikation af en forretningsservice
for Klassifikation. Forretningsservicen Klassifikation skal understøtte ESDHløsninger og fagsystemer og vil derfor kunne anvendes generelt.
I Referencearkitekturen anvendes begrebet Opgaveklassifikation . Under
arbejdet med denne specifikation er det fundet mest rigtigt at omdøbe til
Klassifikation , idet denne forretningsservice skal kunne indeholde alle typer af systemer, som kan anvendes til emnemæssig opmærkning.
FORM (den Fællesoffentlige Reference Model) og KLE (KL s emnesystematik) er eksempler på klassifikationer, der kan rummes i klassifikationsservice, men i praksis vil al slags systematisk klassifikation med en eller flere
facetter (gruppe af begreber tilhørende samme kategori) kunne rummes i
servicen, herunder kontoplaner, uddannelseskategorier, kompetencemodeller, sundhedsfaglige klassifikationssystemer osv.
Formålet med forretningsservicen er, at den skal kunne indeholde forskellige klassifikationssystemer med tilhørende oplysninger samt kunne tilføre
klassemærker eller journalnøgler (entries fra klassifikationssystemer/journalplaner beregnet til opmærkning) til andre forretningsservices
som fx sag, dokument og arkivstruktur.
Forretningsservicen har den egenskab, at den også kan rumme mapning
mellem forskellige klassifikationssystemer. Dvs. at man vil kunne rumme
relation mellem specifikke løsningers journalplaner og standardiserede emneplaner, opgaver og deres kontonumre osv. Forudsætningen for at der
kan foretages mapning er, at semantikken er på plads.
Endvidere skal Klassifikation kunne sættes i sammenhæng med andre relaterede forretningsservices som Retskilde, Organisation og Arbejdsgang.
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Klassifikation giver mulighed for at relatere til de retskilder, forskrifter og
regler, der fastlægger nærmere bestemmelse for udførelse af en opgave eller anvendelse af en klasse.
Organisationens relation til klassifikation vil typisk registreres i forretningsservicen Organisation. Dermed kan man systematisk beskrive hvilke (opgave)klasser de organisatoriske enheder og funktioner udfører, og det vil
være muligt at forespørge på hvem der har ansvar for hvilke opgaver, og
hvem der faktisk udfører disse opgaver. Telefonomstillingen, postfordeling,
hjemmesider (intranet, Borger.dk, Virk.dk) vil kunne få en systematisk
indgang til organisationens afdelinger, projekter mv. via kontrollerede søgeord, opgaver og handlinger.
Arbejdsprocesser vil kunne automatiseres helt eller delvist under hensyntagen til den konkrete arbejdsdeling i den enkelte organisation. It-systemer
vil kunne læse og anvende organisations- og opgave fordelingen via anvendelse af organisations- og klassifikationsservicen.

Begrebsliste
Terminologien i denne specifikation følger den terminologi, der anvendes
på fagområdet. Dette kan i enkelte tilfælde give begrebsforvirring , idet
denne specifikation fx anvender termen klasse for at navngive en gruppe
i et klassifikationssystem. Klasse anvendes også i UML for at holde sammen på egenskaberne for et objekt.
Denne specifikation kræver ikke kendskab til fagterminologi, idet det tilstræbes at forklare de anvendte termer og deres betydning i begrebslisten,
men læseren skal som nævnt være opmærksom på, at der anvendes særlig fagterminologi.
I det følgende forklares en del af den fagterminologi, der anvendes i denne
specifikation.

Begreb

Forklaring

Emneplan

Et klassifikationssystem som ordner
emner

Facet

Gruppe af begreber tilhørende
samme kategori

FORM

Fælles Offentlig Referencemodel (et
klassifikationssystem)

Journalnøgle

Journalnøglen henviser til et element i klassifikationssystemet. Ofte
Synonymt med klassemærke

Klasse

En mængde hvori de indgående objekter har en eller flere egenskaber
til fælles. Et klassifikationssystem
udgøres af klasser.
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Klassemærke

Symbol opbygget af et klassifikationssystems notation og tilført et objekt

Klassifikationssystem

En ordning af genstande, begreber
eller emner i grupper, således at
grupperne udgør en samlet struktur. Strukturen giver udtryk for relationerne mellem grupperne

Mapning

At etablere relation mellem klasser i
forskellige klassifikationssystemer

Registreringssystematik

Synonymt med klassifikationssystem

Retskilde

Rummer henvisning til den lov og
eventuelt §, som en bestemt opgave udføres i henhold til. Omfatter
også bekendtgørelse, cirkulære og
andre centralt fastsatte regler, der
regulerer opgaven

Søgeord

Betegnelse for alle de forskellige
former for ord som anvendes ved
søgning
Tabel 1 Begrebsliste
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Introduktion

Formålet med forretningsservicen Klassifikation er:
At opbevare et eller flere klassifikationssystemer med det videre
formål at journalnøgler (klassemærker) kan tilføres andre forretningsobjekter.
At muliggøre administration og vedligehold af de klassifikationssystemer, servicen indeholder.
At skabe mulighed for sammenhæng mellem relaterede klasser (for
definition se ordlisten) i forskellige klassifikationssystemer. Dette
forudsætter, at der er semantisk overensstemmelse i begrebsapparatet.
Forretningsservicen Klassifikation skal kunne tilgås fra andre forretningsservices:
fra Sag, Dokument og evt. andre kommende forretningsservices
(objekter) til at beskrive, fx hvilken opgave sagen eller dokumentet
vedrører.
fra Arkivstruktur til at beskrive, hvilken systematik der anvendes af
et enkelt arkiv.
fra Organisation til at beskrive, hvilke opgaver der udføres af organisationens aktører.

Overordnede krav til forretningsservicen
Søg funktionen i interfacet skal bruges til at fastlægge, hvilken journalnøgle der skal på en sag. Journalnøglen vil være Sags fremmednøgle til Opgaveklassifikation (klassifikation). Det er forventningen, at Søg kan udføre
nedenstående funktioner:
Stikordssøgning skal bruges af en portalbruger til at finde en konkret opgaveklassifikation (klassifikation) på baggrund af søgeord.
Søgning skal bruges til finde en konkret opgaveklassifikation (klassifikation) ud fra identifikationen eller dens attributter.
Myndighedssøgning skal bruges til at finde opgaveklassifikationen
(klassifikation)ud fra hvilken myndighed, der udfører opgaven eller
fastsætter opgaven.
Retskildesøgning skal bruges til at finde opgaveklassifikation (klassifikation) ud fra en retskilde.
Arbejdsgangssøgning skal finde opgaveklassifikation (klassifikation)
ud fra en arbejdsgang (option).
Det logiske grundlag for forretningstjenesten findes i dag i, KLE (KLemnesystematik) og i f.eks. statslige myndigheders journalplaner.
8

Oplysninger i en opgaveklassifikation vil være under stadig forandring i takt
med ændring af lovgivning og helt nye områder. Alle ESDH applikationer
har under en eller anden form brug for grundlaget for journalisering.
I det omfang en organisation skal bruge en standardiseret (fælles)
journalplan kan det være en god ide, at der bygges komponenter,
der kan levere den ønskede funktionalitet i et interface.
Det skal være muligt at kombinere sammensætte fra flere forskellige klassifikationssystemer på en gang. Dette vil bl.a. være
grundlaget for at mappe mellem forskellige systemer dvs. der skal
kunne kombineres fra facetter i vilkårlige klassifikationssystemer,
der er indeholdt i en service.
Det skal være muligt forlods (a priori) at angive lovlige og foretrukne sammensætninger af klasser fra forskellige facetter, f.eks. at angive at én klasse i en emnefacet kombineres med én bestemt klasse
i en handlingsfacet.
Det skal være muligt at fremsøge klasser fra forskellige klassifikationssystemer via samme søgning.
Det skal være muligt lokalt, dvs. ved den konkrete implementering,
at udvide facetter og/eller tilføje facetter.
Endelig skal tilføjes, at Ombudsmanden i et Oversigtsnotat om forvaltningsretslige krav til det offentliges it-løsninger dateret 28. maj 2009
fremhæver, at Administrative IT-systemer skal indrettes, så det er muligt
at finde relevante sager ud fra indholdsmæssige kriterier ,
Det skal således være muligt at opmærke af sager og objekter med
klasser fra klassifikationssystemer.
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Sammenhæng til FESD Emnesystematik, herunder anvendelse af
facetplan
FESD Emnesystematik1 beskriver hvorledes emnesystemer (Klassifikationssystemer) er sammensat på logisk niveau. FESD Emnesystematik beskriver
den logiske opbygning af facetplan baserede systemer (også kaldet emneplaner i FESD Emnesystematik). Der tages i det følgende udgangspunkt i
denne specifikation af Klassifikation , idet Klassifikation også skal kunne
indeholde facet-systemer som KLE og FORM.
En facetplan er en emnebaseret registreringssystematik. Den består typisk
af et antal parallelle lister, der hver især repræsenterer et bestemt
aspekt af sager og objekters indhold. Se følgende figur, der skal illustrere
at klassifikationssystemer udgøres af én til flere facetter:
Klassifikationssystem

Facet
Facet

Facet

Facet
.

Figur 1 Et klassifikationssystem udgøres af én til flere facetter

Facet-systemer er typisk opbygget på den måde, at hele systemet er opdelt i et til flere separate systemer og facetplaner opfattes normalt som en
kombination af flere systematikker. Ved anvendelse af systemet til opmærkning (af fx Sag eller Objekt) kombineres nøgler (entries) fra de separate systemer.
Eksempelvis dækker KL-journalplan, der bygger på KL Emnesystematik
(KLE), 3 facetter: emne (opgavetilgangen), funktion (handlingstilgangen)
og lov (retskildetilgangen).
Klassifikations centrale dele udgøres således af systematikker (fx KLE eller
FORM), som hver kan indeholde én til flere facetter. Hver facet indeholder
klasser (emner) sideordnet eller i hierarkier, og facet er således det objekt,
hvorfra der udledes nøgler til den konkrete opmærkning af sager, objekter,
arbejdsgange m.v. Klasser udgør de centrale elementer i klassifikationssystemer. Se også følgende illustration:

1

http://digitaliser.dk/resource/41595
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Facet
Over-klasse
Klasse
Under-klasse

Relateret klasse
Figur 2 Kla sse r u dgør

kernen

i k la ssifik a t ion ssyst e m e r

Eksempler på anvendelse
Eksempel 1
Traditionelt har den primære brug af klassifikationssystem i forbindelse
med sager og dokumenter været opmærkningen af sager med journalnøgler. Ved oprettelse af en sag er det derfor nødvendigt at kunne foretage
opslag i sit klassifikationssystem med henblik på, at den eller de klasser,
der bedst muligt beskriver sagen, tilknyttes sagen. Der skal typisk anvendes den mest specielle klasse, dvs. at der ikke benyttes en over-klasse,
hvis der findes klasser på lavere niveau. Anvendes et facet-system, skal
der typisk anvendes klasser fra én til flere facetter for at opmærke. Fx et
klassemærke fra en emnefacet i kombination med et klassemærke fra en
handlingsfacet.
Eksempel 2
Helt de samme overvejelser gælder for andre objekter. Disse kan ligeledes
opmærkes med journalnøgler.
Eksempel 3
For at finde den/de klasse(r), der bedst beskriver den givne sag eller det
givne dokument, kan et søgeordssystem typisk benyttes. Det skal således
være muligt for brugeren at søge i søgeordssystemet, der efterfølgende
kan lede ind til den/de klasse(r) der skønnes bedst mulige.
Eksempel 4
Sager eller dokumenter, der er tilført klassemærker (journalnøgler), kan
efterfølgende fremsøges ved søgninger, der benytter klasser som søgeargumentet. Sager og dokumenter, der er opmærket med fx 16.04.06 kan
således genfindes ved søgning på 16.04.06.
Søgesystemet bør dog stille al relevant søgelogik til rådighed, så mere
avancerede søgninger er mulige.
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Eksempel 5
Mapning mellem forskellige klassifikationssystemer indebærer, at mulighed
for fremfinding af information bliver større. Er et emne-klassemærke fx
mappet til en kontoplan, er det muligt på én gang at genfinde sager knyttet til emne-klassemærket samt tilhørende økonomioplysninger, hvilket kan
være hensigtsmæssigt fx i forbindelse med projektsager.
Eksempel 6
En given myndighed - fx ministerium X har besluttet at anvende FORM
(Fælles Offentlig Reference Model) som klassifikationssystem, men det viser sig, at FORM ikke er specifik nok, idet ministerium X arbejder med områder, som ikke fremgår af FORM. X er derfor nødt til at udarbejde en lokal
udvidelse af FORM, som bruges sammen med FORM til fx opmærkning af
sager og dokumenter. Navnet på klassifikationssystemet skifter derfor
navn fra FORM til fx FORM-X for at angive det er ministerium X s lokale variant af FORM der bruges.
Eksempel 7
Forretningsservicen Klassifikation benyttes lidt forskelligt afhængig af situationen. En organisation skal fx oprette sit nye arkiv knyttet til sager og
dokumenter. I dette tilfælde skal alene peges på hvilket klassifikationssystem, der skal benyttes i arkivet (fx FORM). Skal en organisation derimod
fx opmærke sager og dokumenter, skal man inden for det valgte klassifikationssystem opmærke med helt specifikke klasser fra klassifikationssystemet (fx 16.04.06).
Eksempel 8
Klassifikation kan også anvendes til andet en opmærkning af sager og dokumenter. Klassifikation kan i det hele taget anvendes når det giver mening at opmærke med et klassemærke fra systemet. Er klassifikationssystemet bygget med henblik på opgaveklassifikation, er det muligt fx at
opmærke en organisations organisatoriske enheder og dermed registrere,
hvilke opgaver organisation beskæftiger sig med og hvem der gør det.
Eksempel 9
Sker der ressortomlægning, så fx to organisationer sammenlægges, vil der
typisk også være to forskellige klassifikationssystemer, der i en periode må
sameksistere. Det kan være en uhensigtsmæssig situation, idet søgninger
fx på klassemærker fra kun det ene system ikke vil give fuldstændige søgninger. For at afhjælpe den problemstilling kan man, hvis semantikken tillader det, foretage en mapning mellem de to klassifikationssystemer. Det
betyder, at søgeren (eller søgesystemet) nu ved, hvilke klasser, der er synonymer og derfor kan opfattes som samme klasse, hvilket videre betyder, at der kan søges på disse klasser på én gang og dermed opnås en
fuldstændig søgning.
En tilsvarende mapning kan foretages, hvis institutionen i en periode vil arbejde med to forskellige klassifikationssystemer.
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Serviceinterface Klassifikation

Servicens formål er at give adgang til et eller flere klassifikationssystemer.
Et klassifikationssystem opbygges af en eller flere facetter (dimensioner),
hvortil der knyttes klasser. Klassen er beregnet til klassifikation (opmærkning) af forskellige objekter. Til et klassifikationssystem kan der være knyttet søgeord, som har til formål at udpege en relevant klasse.
Når en klassifikation har flere facetter, kan klassifikationen bestå af en
kombination af klasser fra hver sin facet. Søgning kan udpege gyldige
kombinationer af klasser.
Serviceinterface Klassifikation formidler objekter af følgende typer:

Beskrivelse

Type

Betegnelse

Her tilknyttes oplysninger, som tilsammen beskriver de enkelte systemer, der
benyttes til klassificering. Skal fx kunne tilgås fra Arkiv, idet Arkiv refererer til
klassifikationssystem.

Objekt

Klassifikation

Her beskrives den enkelte facet (dimension), som indgår i klassifikationssystemet. Det indeholder oplysninger om opbygning i lister, hierarki mv.

Objekt

Facet

Klasse indeholder de konkrete klasser. Disse klasser kan være ordnet hierarkisk
og altså have over- og underemner. Klasser kan endvidere også have sideordnede klasser (henvisninger), også kaldet relaterede klasser. Skal kunne tilgås fx
i forbindelse med opmærkning af sager og objekter

Objekt

Klasse

Søgeord indeholder termer som efter opslag, søgning o.l. skal lede ind til de rette klasser i Klassifikation.

Hjælpeobjekt

Søgeord

Tabel 2
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class Forretnigsservice - Klassifikationsobjekt

Klassifikation

1
*
Fac et

1

*
Kla sse

Søge ord
Udpeger
*

0

Figur 3

Klassifikation, facet og klasse er objekter, som man kan referere til uden
for servicen, og detaljer for disse objekter beskrives i det følgende.
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Klassifikation

class Forretnigsservice - Klassifikationsobjekt

Klassifikation

Tilstand
*

1

Rela tion
1

*

1..*

1..*
Aktør

Figur 4

Formål
Klassifikationssystem eller blot klassifikation er en objektinstans, der samler en systematik bestående af en eller flere facetter. Man kan referere til
klassifikation med en entydig ID og dermed relatere til en bestemt systematik.
Servicen kan indeholde flere klassifikationer, og med den entydige ID kan
man skelne mellem disse.
Klassifikation har følgende attributter2:
Beskrivelse

Værdisæt

Obligatorisk

Betegnelse

Brugervendt identifikation af objektinstansen

Tekst

Ja

ObjektNavn

Betegnelse for klassifikationssystem - Officiel, i
forbindelse med anvendelse af standard klassifikationssystem fra en klassifikationssystemleverandør.

Tekst

Nej

KlassifikationKaldenavn

Uddybende beskrivelse af klassifikationssystem.

Tekst

Nej

KlassifikationBeskrivelse

Angivelse af evt. ophavsret for klassifikation.

Tekst

Nej

KlassifikationOphavsret

Tabel 3

KlassifikationOphavsret
Klassifikationssystemer fra eksterne leverandører kan have ophavsretslige
bindinger, som skal respekteres.

2

Attributters generelle egenskaber bevirker at de har virkning og dermed kan skifte over tid
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Tilstand
Tilstand indeholder information om klassifikationens publicering. Klassifikation har følgende tilstande3:
Beskrivelse

Værdisæt

Betegnelse

Information om objektets publicering

Ja
Nej

Publiceret

Tabel 4

Publiceret
Tilladte tilstandsskift (betingelser) for tilstanden Publiceret illustreres i nedenstående. Tilstanden er ikke obligatorisk.
Fra

Til

-

Nej

Ja

X

X

Nej

X

Tabel 5

Tilstand skal fortolkes således, at klassifikationssystemet som helhed (med
facetter og klasser) kan anvendes som grundlag for klassifikation, hvis det
er publiceret og hverken nedlagt eller eksporteret indenfor den virkningsperiode det drejer sig om.

Relation
Klassifikation har følgende relationer4:
Beskrivelse

Objekttype

Kardinalitet

Betegnelse

Angiver den aktør (organisation) som objektet tilhører.

Aktør

1..1

Ejer

Angiver den aktør (organisation eller enhed) der er
ansvarlig for objektet i denne service.

Aktør

0..1

Ansvarlig

Tabel 6

Ejer
Ejer beskriver, hvem der har ophavsret til klassifikation. Ejer kan ændres
med en ny virkningsperiode.

Ansvarlig
Ansvarlig beskriver hvem der har ansvar for servicens brug af klassifikation. Ansvarlig kan ændres med en ny virkningsperiode.

3

Tilstands generelle egenskaber bevirker at tilstande har gældende fra tidspunkt

4

Relationers generelle egenskaber bevirker at de har virkning og dermed kan skifte over tid
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Operationer
Klassifikation anvender kun standardoperationer, som er beskrevet i dokument vedrørende generelle egenskaber.
Beskrivelse

Input

Output

Opretter en ny Klassifikation

KlassifikationOpret

Klassifikation
StandardRetur

parametre

Betegnelse
Opret

Importerer en Klassifikation

KlassifikationImport

Klassifikation
StandardRetur

Import

Finder og returnerer én Klassifikation
(altid seneste registrering)

KlassifikationID

Klassifikation
StandardRetur

Læs

Retter én Klassifikation
(altid seneste registrering)

KlassifikationRet

Klassifikation
StandardRetur

Ret

Sletter (logisk) én Klassifikation
(altid seneste registrering)

KlassifikationID

Klassifikation
StandardRetur

Slet

Passiverer én Klassifikation
(altid seneste registrering)

KlassifikationID

Klassifikation
StandardRetur

Passiv

Finder og returnerer flere Klassifikationer
der modsvarer søgekriterier.
Parametre til filtrering

Søgekriterie

IDListe
StandardRetur

VirkTid
RegTid

Søg

Finder og returnerer flere Klassifikationer
der modsvarer IDListe.
Parametre til filtrering.

IDListe

KlassifikationListe
StandardRetur

VirkTid
RegTid

List

Tabel 7
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Facet

class Forretnigsservice - Klassifikationsobjekt

Fac et

Tilstand
*

1

Rela tion
1

*

*

0..1

1..*

1..*

Aktør

0..1
Klassifikation

0..*
Retsk ilde

Figur 5

Formål
En facet beskriver det ordningsprincip, som gælder for de klasser, der relaterer til facetten. En facet kan relatere til en klassifikation. En facet kan
indgå i en kombineret opmærkning.
En facet skal ikke relatere til en klassifikation. Dermed kan man oprette eller importere en facet for senere at tilknytte den til en klassifikation.
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Facet har følgende attributter5:
Beskrivelse

Værdisæt

Brugervendt identifikation af
objektinstansen.

Tekst

Obligatorisk
Ja

Betegnelse
ObjektNavn

Uddybende beskrivelse, formål,
indhold, gyldighedsområde, mv.

Tekst

Nej

facetBeskrivelse

Dette er den entydige betegnelse
for en facet indenfor klassifikationen.

Tekst

Ja

facetIdentifikator

Angiver det nummer i en kombination som facetten skal indgå i

Tekst

Nej

facetPlan

Opbygning af facetten

Tekst

Nej

facetOpbygning

Angivelse af evt. ophavsret for
pågældende facetplan.

Tekst

Nej

facetOphavsret

Angivelse om der er muligt at tilføje klasser til facetten

Tekst

Nej

facetSupplement

Tabel 8

FacetPlan
Nummeret angiver den rækkefølge facetten optræder i ved kombineret
klassifikation. Udfyldes med blank eller entydigt nummer inden for klassifikationssystemet. Blank angiver, at facetten ikke skal benyttes i kombination. Nummeret behøver ikke at være fortløbende.
FacetOpbygning
Angiver det mønster, som klasseidentifikator opbygges af.
Ciffer angives med # [0..9]. Bogstav angives med ? [a..Å].
Niveauskilletegn angives med et vilkårligt tegn inkl. blank undtaget # og ?.
Eksempel 1: En systematik med 3 niveauer i et hierarki kan have følgende
opbygning: ##.##.##. Klassens identifikator kan derfor være 16 eller
16.23 eller 16.23.11 afhængig af hvilket niveau klassen befinder sig på.
Eksempel 2: En systematik med 1 niveau uden hierarki kan have følgende
opbygning: /?##. Klassens identifikator kan derfor være /N51.
Kombination af de to facetters identifikatorer vil dermed blive
16.23.11/N51, forudsat at facetPlan er henholdsvis 1 og 2.
FacetOphavsret
Hvis facettens ophavsret afviger fra ophavsret for klassifikation, angives
det her. Det skal bruges, hvis en facets klasser er importeret fra ekstern
leverandør, eller hvis en ekstern klassifikation har fået tilføjet en lokal facet.

5

Attributters generelle egenskaber bevirker at de har virkning og dermed kan skifte over tid.
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FacetSupplement
Angiver om en organisation må tilføje eller specialisere facetten med egne
klasser, der virker sammen med facet fra ekstern leverandør. Anvender
samme mønster som attributten facetOpbygning.
Eksempel 1: #9.#9.#9 angiver, at ved lokale klasser skal klasseIndifikator
slutte med ciffer 9 på alle niveauer.
Eksempel 2: ##.##.##.## angiver, at facetopbygningen kan udvides med
et lokalt specialiseringsniveau.

Tilstand
Facet har følgende tilstande6:
Beskrivelse

Specialiserer

Information om objektets publicering

Værdisæt

Betegnelse

Ja
Nej

Publiceret

Tabel 9

Publiceret
Tilladte tilstandsskift (betingelser) for tilstanden Publiceret illustreres nedenfor. Tilstanden er ikke obligatorisk.
Fra
Nej

Til

Nej

Ja

X

X
X

Tabel 10

Tilstand skal fortolkes således, at facetten som helhed (med klasser) kan
anvendes som grundlag for klassifikation, hvis den er publiceret og hverken
er nedlagt eller passiveret indenfor den virkningsperiode det drejer sig om.

6

Tilstands generelle egenskaber bevirker at tilstande har gældende fra tidspunkt
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Relation
Facet har følgende relationer7:
Beskrivelse

Specialiserer

Objekttype

Kardinalitet

Betegnelse

Angiver den aktør (organisation) som objektet tilhører.

Aktør

Organisation

0..1

Ejer

Angiver den aktør (organisation
eller enhed) der er ansvarlig for
objektet i denne service.

Aktør

Organisation
Org.Enhed

0..1

Ansvarlig

Angiver den aktør, som er redaktør for det pågældende objekt

Aktør

Organisation
Org.Enhed

0..n

Redaktør

Henviser til en Retskilde, som
facettens klasser reguleres af

-

Retskilde

0..1

Retskilde

Klassifikation

0..1

Facettilhør

Relation mellem klassifikation
og facet
Tabel 11

Retskilde
Retskilde har pt. ikke objektkarakter, så relationen kan implementeres med
et link til Retsinformation eller lignende.
Redaktør
Kan anvendes til at angive hvem der er redaktør for facettens klasser.
Denne oplysning kan fraviges på de enkelte klasser.

7

Relationers generelle egenskaber bevirker at de har virkning og dermed kan skifte over tid
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Operationer
Facet anvender kun standardoperationer, som er beskrevet i dokument
vedrørende generelle egenskaber.
Beskrivelse

Input

Output

Opretter en ny Facet

FacetOpret

Facet
StandardRetur

Opret

Importerer en Facet

FacetImport

Facet
StandardRetur

Import

Finder og returnerer én Facet
(altid seneste registrering)

FacetID

Facet
StandardRetur

Læs

Retter én Facet
(altid seneste registrering)

FacetRet

Facet
StandardRetur

Ret

Sletter (logisk) én Facet
(altid seneste registrering)

FacetID

Facet
StandardRetur

Slet

Passiverer én Facet
(altid seneste registrering)

FacetID

Facet
StandardRetur

Passiv

Finder og returnerer flere Facetter der
modsvarer søgekriterier.
Parametre til filtrering

Søgekriterie

IDListe
StandardRetur

VirkTid
RegTid

Søg

Finder og returnerer flere Facetter der
modsvarer IDListe.
Parametre til filtrering.

IDListe

FacetListe
StandardRetur

VirkTid
RegTid

List

Tabel 12
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parametre

Betegnelse

Klasse

class Forretnigsservice - Klassifikationsobjekt

Tilstand

Kla sse
*

Rela tion

1
1
0

*

1..*
*

0..1 0..1

1..*
0..1

*
Søge ord

Aktør

Fac et

0..*
Retsk ilde

0..1
Kla sse

Figur 6

Formål
Klasse indeholder de konkrete klasser, som bruges til klassifikation af objekter. Disse klasser kan være ordnet på forskellig vis. Facet indeholder oplysninger om, hvordan strukturen ser ud i attributten facetOpbygning.
En liste uden niveauer er den simpleste. En hierarkisk liste kan have overog underemner. Klasser kan endvidere også have sideordnede klasser
(henvisninger), også kaldet relaterede klasser. Skal kunne tilgås fx i forbindelse med opmærkning af sager og dokumenter.
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Klasse har følgende attributter8:
Beskrivelse

Værdisæt

Obligatorisk

Betegnelse

Når en redaktør ændrer klassens indhold kan han
her skrive hvad og hvorfor der er ændret

Tekst

Nej

aendringsNotat

Uddybende beskrivelse af klassen.

Tekst

Nej

klasseDefinition

Kortfattet, præcis titel for klassen

Tekst

Ja

klasseTitel

Et illustrerende eksempel på brug af emnet.

Tekst

Nej

klasseEksempel

Dette er den entydige identifikator for klassen
indenfor facetten

Tekst

Ja

klasseIdentifikator

Angivelse af både hvad klassen omfatter og hvad
den ikke dækker. Scope

Tekst

Nej

klasseOmfang

Angivelse af 0 eller mange søgeord for det pågældende objekt

Liste

Nej

Søgeord

Tabel 13

aendringsNotat
ESDH-systemet skal benytte egenskaben til, ved hver ny ændring - egne,
brugeres og systematikleverandørs - at opdatere attributten på emnet.
Skal indeholde beskrivelse af alle ændringer foretaget på emnet.
klasseIdentifikator
Identifikatoren er en streng, hvor tilladte karakterer er bestemt af facettens attribut facetOpbygning, samt attributten facetSupplement.
Søgeord
Søgeord indeholder termer som efter opslag, søgning o.l. skal lede ind til
de rette klasser i Klassifikation. Der kan være mange søgeord til hver klasse og der kan være et søgeord der leder til flere klasser.
Søgeord har følgende attributter9:
Beskrivelse

Specialiserer

Værdisæt

Betegnelse

Søgeordet

-

Tekst

søgeordIdentifikator

Beskrivelse af søgeord

-

Tekst

Søgeordsbeskrivelse

Tabel 14

SøgeordIdentifikator
Søgeord er det ord, der kan fremsøges eller anvendes til at fremsøge i en
struktureret søgning.
Søgeordsbeskrivelse
Evt. uddybende beskrivelse af søgeordet.

8

Attributters generelle egenskaber bevirker at de har virkning og dermed kan skifte over tid

9

Attributters generelle egenskaber bevirker at de har virkning og dermed kan skifte over tid

24

Tilstand
Klasse har følgende tilstande10:
Beskrivelse

Specialiserer

Information om objektets publicering

Værdisæt

Betegnelse

Ja
Nej

Publiceret

Tabel 15

Publiceret
Tilladte tilstandsskift (betingelser) for tilstanden Publiceret illustreres nedenfor. Tilstanden er ikke obligatorisk.
Fra
Nej

Til

Nej

Ja

X

X
X

Tabel 16

Tilstand skal fortolkes således, at klassen kan anvendes som grundlag for
klassifikation, hvis den er publiceret og hverken er nedlagt eller passiveret
indenfor den virkningsperiode det drejer sig om.

10

Tilstands generelle egenskaber bevirker at tilstande har gældende fra tidspunkt
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Relation
Klasse har følgende relationer11:
Beskrivelse

Specialiserer

Objekttype

Kardinalitet

Betegnelse

Angiver den aktør, som objektet tilhører.

Aktør

Organisation

0..1

Ejer

Angiver den aktør, der er ansvarlig for objektet i denne service.

Aktør

Organisation
Org.Enhed

0..1

Ansvarlig

Angiver den aktør, som er redaktør for det pågældende objekt

Aktør

Organisation
Org.Enhed

0..n

Redaktør

Henviser til en Retskilde, som
objektet reguleres af

-

Retskilde

0..1

Retskilde

Angiver at en klasse er overordnet en anden

-

Klasse

0..1

Overordnet

Angiver sideordnede (relaterede) klasser

-

Klasse

0..n

Sideordnet

Angiver mapning mellem klasser

-

Klasse

0..n

Mapning

Angiver at en lokal klasse er tilføjet til klasse indenfor samme
facet

-

Klasse

0..n

Tilføjelse

Angiver at en lokal klasse erstatter en klasse indenfor
samme facet

-

Klasse

0..n

Erstatter

Facettilhørsforhold

-

Facet

0..1

Facet

Tabel 17

Retskilde
Retskilde har pt. ikke objektkarakter, så relationen kan implementeres med
et link til Retsinformation eller lignende.
Redaktør
Kan anvendes, hvis man ønsker at angive, hvem der er redaktør på den
enkelte klasse.
Overordnet
Kan anvendes, hvis attributten klasseidentifikator sammen med facetOpbygning ikke angiver en hierarkisk opbygning. Med denne relation kan man
angive niveauer og hierarkier mellem klasser i samme facet.
Sideordnet
Kan anvendes ved henvisning eller sideordnet relation indenfor samme facet.

11
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Relationers generelle egenskaber bevirker at de har virkning og dermed kan skifte over tid

Erstatter
Kan anvendes til at angive, hvis en eller flere klasser erstattes af en eller
flere andre klasser indenfor samme facet.
Mapning
Kan anvendes mellem klasser tilhørende forskellige facetter og ikke nødvendigvis indenfor samme facetPlan. Anvendes til at angive associationer
mellem klasser, som kan berige hinanden. Dermed vil søgeord fra de mappede klasser også henvise til hinanden.
Tilføjelse
Kan anvendes til at angive, at man har foretaget en tilføjelse af klasser.

Operationer
Klasse anvender kun standardoperationer, som er beskrevet i det generelle
afsnit.
Beskrivelse

Input

Output

Opretter en ny Klasse

KlasseOpret

Klasse
StandardRetur

parametre

Betegnelse
Opret

Importerer en Klasse

KlasseImport

Klasse
StandardRetur

Import

Finder og returnerer én Klasse
(altid seneste registrering)

KlasseID

Klasse
StandardRetur

Læs

Retter én Klasse
(altid seneste registrering)

KlasseRet

Klasse
StandardRetur

Ret

Sletter (logisk) én Klasse
(altid seneste registrering)

KlasseID

Klasse
StandardRetur

Slet

Passiverer én Klasse
(altid seneste registrering)

KlasseID

Klasse
StandardRetur

Passiv

Finder og returnerer flere Klasser der
modsvarer søgekriterier.
Parametre til filtrering

Søgekriterie

IDListe
StandardRetur

VirkTid
RegTid

Søg

Finder og returnerer flere Klasser der
modsvarer IDListe.
Parametre til filtrering.

IDListe

KlasseListe
StandardRetur

VirkTid
RegTid

List

Tabel 18
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Bilag 1: Kobling i forhold til Referencearkitektur for
sag og dokument

Der vedlægges her af hensyn til den bagudrettede reference uddrag fra
Referencearkitektur for sags- og dokumentområdet vedrørende forventninger til Klassifikation.
Referencearkitekturen (side 51) beskriver forretningsservicen Opgaveklassifikation (red. Klassifikation) således:
Opgaveklassifikation har et interface opgaveklassifikation (klassifikation)
hvor det er muligt at vedligeholde forretningsobjekterne og deres relationer.
Vi skal bruge Søg funktionen i interfacet til at fastlægge, hvilken journalnøgle der skal på en sag. Journalnøglen vil være Sags fremmednøgle til
Opgaveklassifikation (klassifikation). Vi forestiller os, at Søg kan udføre
nedenstående funktioner:
Stikordssøgning skal bruges af en portalbruger til at finde en konkret opgaveklassifikation (klassifikation) på baggrund af søgeord.
Søgning skal bruges til finde en konkret opgaveklassifikation (klassifikation) ud fra identifikationen eller dens attributter.
Myndighedssøgning skal bruges til at finde opgaveklassifikationen
(klassifikation)ud fra hvilken myndighed, der udfører opgaven eller
fastsætter opgaven.
Retskildesøgning skal bruges til at finde opgaveklassifikation (klassifikation) ud fra en retskilde.
Arbejdsgangssøgning skal finde opgaveklassifikation (klassifikation)
ud fra en arbejdsgang (option).
Det logiske grundlag for forretningstjenesten findes i dag i, KLE (KLemnesystematik) og i f.eks. statslige myndigheders journalplaner.
Oplysninger i en opgaveklassifikation vil være under stadig forandring i takt
med ændring af lovgivning og helt nye områder. Alle ESDH applikationer
har under en eller anden form brug for grundlaget for journalisering.
I det omfang en organisation skal bruge en standardiseret (fælles)
journalplan kan det være en god ide, at der bygges komponenter,
der kan levere den ønskede funktionalitet i et interface.
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I det følgende beskrives diagrammatisk hvordan referencearkitekturen indplacerer Opgaveklassifikation.

Begrebsmodel, kilde: Referencearkitektur side 26

Ovenstående diagram viser Opgaveklassifikations indplacering i forhold til
den samlede begrebsmodel og illustrerer dermed i hvilke forbindelser Opgaveklassifikation skal indgå.
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Forretningsservicen Opgaveklassifikation, kilde: Referencearkitektur side 51

Ovenstående diagram indeholder forretningsservicen Opgaveklassifikation
(red. Klassifikation), med en skitsering af de nødvendige operationer.
Det skal nævnes, at arbejdet med denne specifikation, såvel som med de
øvrige specifikationer, har betydet, at der er sket en revision af opfattelsen
af de begrebsmodeller etc., der blev anvendt i referencearkitekturen og
som fx kommer til udtryk via figurerne 2 og 3. Disse figurer er historiske
og skal således kun anses for at være illustrative uden at give en nøjagtig
afspejling af hvorledes fx begrebsmodellen vil blive udtrykt efter det samlede specifikationsarbejde er tilendebragt. Konkret skal der gøres opmærksom på, at den kobling der findes i figur 3 mellem opgaveklassifikation
(klassifikation) og arbejdsgang fx ikke udtrykkes i denne specifikation, idet
arbejdsgang først vil blive standardiseret på et senere tidspunkt.
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