Vejledning til Nemhandel Demo-miljø / Test-miljø

1. september 2021

Denne vejledning indeholder en kort gennemgang af det Demo-miljø som
Nemhandel tilbyder mht. modtagelse.
Hertil findes en pakke med testfiler, som kan anvende til at afsende mod endepunkterne. Du finder testfilerne på Digitaliser.dk:
https://digitaliser.dk/resource/2558550

Demo-endepunkter
OIORASP-protokollen er implementeret i både Java og .NET – i en eller flere
forskellige versioner af hver. Der er derfor opsat en række demo-endepunkter,
der matcher disse udgaver af OIORASP, så du kan verificere kompatibiliteten
imellem afsendelse fra eget udviklet Nemhandel produkt, til modtagelsen med
forskellige versioner/implementerings sprog.
Bemærk, at de officielle versioner af OIORASP-bibliotekerne er indbyrdes testet for kompatibilitet, så disse tests skal primært udføres af dem, der af den
ene eller anden grund har modificeret OIORASP bibliotekerne.
Følgende Demo-numre er registreret i PROD NHR – alle med PRODUKTIVE
certifikater.

EAN/GLN-nummer

Beskrivelse

Endpoint URL

5798009811578

Benyttes som offentligt Nemhandel demo-endepunkt.
Kan modtage alt (er registreret
med alle profiler/dokumenttyper)
og sletter dokument efter modtagelse.

http://demo.nemhandel.dk/Ras

Endepunkt som modtager med
RASP .NET version 2.1.0

http://demo.nemhandel.dk/Ras

Endepunkt som modtager med
RASP Java version 2.1.0

http://demo.nemhandel.dk:808

5798009811561

5798009811547

pNet/2.1.0/TestService.svc

pNet/2.1.0/TestService.svc

0/RaspJava_2.1.0/services/Test
Service/nemhandel

5798009811608

Endepunkt som modtager med
VAX Integrator.
Sender altid en forretningsmæssig afvisning retur (ApplicationResponse af typen BusinessReject) på en modtaget BilSim faktura.
Sender altid en Simpel Ordrebekræftelse retur på en modtaget
OrdSim-BilSim Ordre.

http://demo.nemhandel.dk:800
8/Vax.Oiosi/service

2/2
1

5798009883735

Endepunkt som modtager med
VAX Integrator.
Modtager og gemme det modtagne dokument. Efter modtagelse kan dokumentet ses online på
serveren:
http://demo.nemhandel.dk/57980
09883735/

http://demo.nemhandel.dk:800
8/Vax.Oiosi/service

Klik på linket i hver registrering for at se hvilke profiler som er understøttet.

Test-endepunkter
Alle ovenstående Demo-endepunkter findes også i TEST NHR.
Derudover er følgende Test-numre registreret i TEST NHR med fokus på
”Klargøring af Nemhandel til MitID” og tilhørende major release af nye
OIORASP version 3.0.0 Release Candidate – alle endepunkter med NemID er
PRODUKTIVE certifikater og alle endepunkter med MitID er TEST certifikater.

EAN/GLNnummer

Beskrivelse

Endpoint URL

5798009811530

OIORASP .Net version 3.0.0
Release med NemID FOCES

http://demo.nemhandel.dk/RaspNet/
3.0.0/TestService.svc

5798009811554

OIORASP Java version 3.0.0
Release med NemID FOCES

http://demo.nemhandel.dk:8080/Ras
pJava_3.0.0/services/TestService/nemh
andel

5798009811592

OIORASP .Net version 3.0.0
med MitID Systemcertifikat

http://demo.nemhandel.dk/RaspNet/
3.0.0_MitId/TestService.svc

5798009811738

OIORASP Java version 3.0.0
med MitID Systemcertifikat

http://demo.nemhandel.dk:8080/Ras
pJava_3.0.0_MitId/services/TestService
/nemhandel

