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1. Vejledning til bestilling af datapakker
Hvis du er dataadministrator, er det muligt at administrere og bestille datapakker via Administrationsportalen. Det er ikke
muligt at bestille DM-datapakker (datamarter) som engangsbestilling eller abonnement, da alle kommuner modtager alle
datamarter som de har rettighed til under ét bestillings id hver måned som abonnement.
Den relevante side kan findes ved at følge trinene:
-

Tilgå administrationsportalen https://admin.eflis.dk/

-

Under menupunktet ”Datapakker” klik [Bestilling af data].

Du føres nu til siden for administrering af datapakker. Her er der mulighed for at se og afbestille allerede eksisterende
datapakkeabonnementer, samt at bestille nye datapakkeabonnementer.
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Siden har to primære formål:
o Bestilling af nye datapakker o
Sletning af allerede bestilte datapakker

1.1

Bestil ny datapakke

En ny bestilling kan oprettes ved at klikke på knappen [Opret bestilling].

I det nyåbnede vindue kan de forskellige indstillinger for den nye bestilling af en datapakke vælges. Yderligere info om
hvert af felterne her kan fås ved at holde musen henover det lille ’i’ til højre for et givent felt.
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De valgmuligheder, der bliver præsenteret i vinduet, er internt afhængige. Det vil sige, at du først vil blive præsenteret for
et udvalg af tilgængelige snitflader/datamarter, når en tidsperiode er valgt. Det er derfor vigtigt, at felterne udfyldes i
korrekt rækkefølge. Start fra toppen og arbejd dig nedad. Alle felter skal udfyldes, for at bestillingen kan oprettes.
Valgmulighederne for bestillingstyperne er tilpasset den enkelte kommune. De fleste kommuner kan vælge
[Engangsbestilling] eller [Abonnement].

1.1.1 Engangsbestilling
”Engangsbestilling” giver mulighed for at hente datapakker fra en specifik historisk periode.
Eksempel: I din kommune har I jeres eget udviklede ledelsesinformationssystem og I ønsker derfor at modtage CPR
rådata fra FLIS. CPR data bestilles fra datakilden DSA. I har tegnet et månedligt abonnement, der løber fra 1. juni 2018
og frem, men ønsker også det historiske datagrundlag fra CPR. Historikken kan her bestilles som en engangsbestilling.
Formularen bruges således:
-

”Valgt datakilde” angiver, hvor i systemet datapakken skal komme. Her kan for engangsbestillinger vælges
[Legacy] (rådata) eller [DSA] (formaterede rådata).

-

”Valgt leveringstype” kan benyttes til at angive, hvilken SFTP det ønskes at modtage datapakkerne fra.

-

Perioden som datapakken ønskes for angives i ”Fra” og ”Til” felterne.
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-

Når en periode er valgt, vil man blive præsenteret for tilgængelige snitflader under ”Valgte snitflader”. Det er
muligt at vælge flere snitflader i en bestilling, dog skal mindst én snitflade vælges.

-

Når den ønskede snitflade er angivet, kan bestillingen oprettes ved at klikke [Opret bestilling].
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1.1.2

Historisk rådata

Ønskes det at bestille data fra [Legacy](rådata) eller [DSA](formaterede rådata) kan KOMBIT kontaktes i forhold til
opsætning af kriterier for datapakkebestilling.
KOMBIT kan kontaktes på: flis@kombit.dk.

1.1.3 Abonnement
”Abonnement” giver mulighed for at få datapakker leveret på SFTP serveren fremadrettet hver dag, uge eller måned.
-

”Valgt datakilde” angiver, hvor i systemet datapakken skal komme. Her kan for abonnement vælges [Legacy]
(rådata) og [DSA] (formaterede rådata).

-

”Valgt leveringstype” kan benyttes til at angive, hvilken SFTP det ønskes at modtage datapakkerne fra.

-

Abonnement gælder altid fra dags dato. Derfor angives perioden blot ved at angive en ”Til”-dato. Hvis der ikke
vælges en ”Til”-dato, vil abonnementet blot fortsætte.
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-

Når en periode er valgt, vil du blive præsenteret for tilgængelige snitflader eller datamarter. Det er muligt at
vælge flere i en bestilling, dog skal mindst én vælges.

-

Når alle felter er udfyldt klikkes [Opret bestilling], hvorefter den oprettede bestilling kan ses i listen.

Bemærk, at data modtages med forskellige frekvenser fra de forskellige fagsystemer. Dette betyder, at hvis der ønskes
et abonnement fra to forskellige fagsystemer, skal disse oprettes separat (et for hver snitflade/datamart) for at modtage
data så hurtigt som muligt.

1.1.4 Bestil ny datapakke – med udgangspunkt i eksisterende bestilling
Det er muligt at kopiere en eksisterende bestilling ved at klikke på de tre prikker til højre i en allerede oprettet bestilling og
klikke [Kopier eksisterende bestilling til ny].
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Dette opretter en ny bestilling med nyt ID, hvor datakilde, bestillingstype og snitflader er forud fyldt i indtastningsfelterne
med oplysningerne fra den bestilling, der kopieres fra.

1.2

Administrering af datapakker

1.2.1 Slet bestilt datapakke
En eksisterende engangsbestilling kan annulleres ved at klikke på de tre prikker til højre i den givne bestilling og klikke
[Annuller].
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Et eksisterende abonnement kan deaktiveres ved at klikke på de tre prikker til højre i den givne bestilling og klikke
[Deaktiver].

1.3 Dataleverancer – tid og frekvens
Når data bestilles fremadrettet via abonnement, er det vigtigt at være opmærksom på, hvornår de bestilte
snitflader/datamarter kan være klar til levering. Hvis et abonnement tegnes på flere snitflader i én bestilling, vil data først
blive sendt i en pulje, når alle valgte snitflader har været processeret i FLIS. Et månedligt abonnement på flere snitflader
vil altså først blive sendt, når den senest modtagne snitflade er processeret i FLIS.
Den forventede dato for den månedlige dataleverance kan findes på https://eflis.dk/vejledninger-for-kommuner.
Hvis det ønskes at modtage hver snitflade så snart de er klar, skal de oprettes som separate bestillinger.
Datamarterne er ligeledes klar til levering så snart al relevant data er modtaget og indlæst hver måned. Data vil først blive
leveret når alle valgte datamarter er klar.
Al historisk data leveres ved bestilling.

1.4 Datapakkekørsler
Det er muligt at følge de igangværende datapakkekørsler via Administrationsportalen.
Dette kan gøres ved følgende steps:
-

Tilgå administrationsportalen https://admin.eflis.dk/

-

Under menupunktet ”Datapakker” klik [Datapakkekørsler].
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På denne side vises en tabel med status på kørsel af de bestilte datapakker. Dette fungerer som en overbliksside, der
giver information om, status på de bestilte datapakker.

Der er en søgefunktion knyttet til datapakkekørslerne, som kan bruges til at navigere i de forskellige kørsler.
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