Protokoll XML4SAK – Teknikgruppsmöte 2012‐01‐19
Närvarande:
Edward Ashan LF
Sten Falk IF
Anders Törnqvist Comfact
1. Genomgång av föregående mötesprotokoll
Protokollet godkändes.
2. Genomgång av ny lösning för XML schema (XSD)
Gick igenom lösningsförslaget och beslutade att grundkonstruktionen är riktig. En hel del
arbete återstår dock att utreda vissa detaljer. Detta arbete kommer att fortsätta.
Beslutade att lägga in allt grundmaterial i ”HEADER”, ”DETAIL” och ”OBJECT” schemana.
En ändring kommer också att införas som innebär att ändra elementen på till TYPER (se
Edwards förslag). Flytta in ”PARTY” in i ”GENERAL”. Beslutade att grundprincipen är att allt
är frivilligt (kardinalitet).
3. Inventering av termers användning (Excel)
Beslutade att skapa nytt Excel‐ark som motsvarar innehåll i det nya grundmaterialet SAMT
manualen 1.0. Ett ark per försäkringstyp som sedan kan användas för att diskutera med
verksamheten för att säkert kunna ange vad som skall ingå eller ej. Lägg också till en kolumn
för engelsk översättning av termer. Lås kolumnen med de svenska termnamnen så att ingen
ändar i dessa.
4. Nya ändringsönskemål och rättningar, även koder och listor
Denna punkt flyttas fram för att behandlas vid en senare tidpunkt
5. Nya önskemål och rutiner för sådana
Beslutade att nya önskemål går igenom en ”Change Request” rutin. Detta innebär att den
som har behov av ett tillägg eller förändring måste fylla i en CR. Dessa CR’s skall distribueras
till Teknikgruppens medlemmar senast två veckor innan dess möte. Detta för att
medlemmarna skall kunna diskutera önskemålet intern för att kunna fatta beslut. Undersök
möjlighet att lägga upp en CR‐lösning på www.xml4sak.com
6. Lösning och dokumentation av Web Services
Mötet diskuterade WS och gruppen har en förhoppning att ”xml4sak.xsd” är en potentiell
svarskonstruktion. Ovan på detta måste sedan en frågekonstruktion skapas, dvs. en separat
XSD. För att komma vidare inom området WS är det nödvändigt att identifiera ett eller flera
användningsfall. Dessa kommer sedan att användas som utgångspunkt för en lösning.
Mötet diskuterade möjliga konstruktioner för att ställa en fråga. Diskuterade bl.a. ett
alternativ att använda motsvarande XML‐konstruktion för frågan som för svaret
(xml4sak.xsd), med ev. utökning för att indikera vad som efterfrågas. Datatyper i fråga och
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svar måste vara de samma för respektive element. Beslutade att utreda denna fråga vidare.
7. Säkerhet och SSEK
Mötet kom fram till att säkerhetslösning hanteras av respektive bolag och därför inte
behöver hanteras av xml4sak‐standarden.
8. Nästa möte beslutades till torsdagen den 23 februari, 09:30‐16:00
Plats: Connecta, Mäster Samuelsgatan 60, plan 7.
Förslag till agenda för nästa möte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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