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1 Indledning 

Dette dokument beskriver hvilke webservices, der udstilles af Eksamensdatabasen, 

samt hvad de forskellige webservices gør. Der skelnes mellem services for både 

fødekildesystemer og modtagesystemer. 

 Eksamensdatabasen forkortes i dette dokument som EXDB. 

Det forudsættes, at læseren af dette dokument er bekendt med de generelle ter-

mer og funktionalitet vedrørende web services. 

2 Overordnet beskrivelse 

I det følgende beskrives indberetning af data til Eksamensdatabasen (og forespørg-

sel på status for indberetningen) med efterfølgende træk af data fra Eksamensdata-

basen. 

2.1 Generelle forhold 

Fødekildesystemer 

Fødekildesystemer har hidtil været enten GAS/LUDUS, LECTIO eller EASY-F systemer 

(herunder EASY-A), men kan fremover være et vilkårligt system, der har fået opret-

tet en bruger i Eksamensdatabasen med en fødekildebrugerrolle, og som i øvrigt 

benytter den generelle webservice grænseflade. 

Der skelnes ikke mellem forskellige typer af fødekildesystemer. 

Modtagesystemer 

Modtagesystemet har hidtil været optagelse.dk, men kan fremover være et vilkår-

ligt system, der har fået oprettet en bruger i Eksamensdatabasen med en bevisop-

slagsbrugerrolle, og som i øvrigt benytter den generelle webservicegrænseflade. 

Der skelnes ikke mellem forskellige typer af modtagesystemer. 

Certifikater og login 

Fødekilde- og modtagesystemer skal alle have oprettet en bruger i Eksamensdata-

basen, der er tilknyttet en passende brugerrolle. Denne bruger skal  identificere sig 

med brugernavn/password eller medarbejdercertifikat, når brugeren fra det ekster-

ne system kalder Eksamensdatabasens webservicemetoder. 

Proxy 

EASY-A-institutioner benyttede en slags proxy (EASY-F) til indberetning af data. 

EASY-F modtog indberetningerne fra den enkelte institution og stemplede indbe-

retningen med identifikation på institutionen og på den person fra institutionen, der 

havde foretaget indberetningen. Herefter indberettede EASY-F til Eksamensdataba-

sen med en fødekildebruger, som var oprettet til proxy'en. Den enkelte institution 

havde således ingen lokal fødekildebruger oprettet i Eksamensdatabasen. 
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Det vil fremover være muligt for andre institutioner på lignende måde at slå sig 

sammen om at benytte en proxy til indberetningen.  

2.1.1 OIO skema 

Der anvendes kun allerede eksisterende OIO skemaer for ’eksterne’ skemaer som 

'cpr:' og 'cvr:'. Den nuværende version af Eksamensdatabasen anvender ikke OIO-

godkendte skemaer. Nye skemaer er dog konstrueret således, at de er ’OIO-parate’. 

2.1.2 XPRS 

XPRS er et system i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) til ek-

samens- og prøveplanlægning for gymnasieområdet. XPRS stiller en række webser-

vices til brug for institutionerne for indberetning, udmelding og opslag.  

2.1.3 Flerfaglige prøver 

MBUL har stillet følgende beskrivelse til rådighed: 

http://uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Proever-og-

eksamen/Eksamensbeviser-paa-de-gymnasiale-uddannelser 

Et eksamensbevis skal indeholde oplysning om: 

• Hvilke fag (den fulde fagbetegnelse) og niveauer der indgår i studieret-ningen 

(kun stx, hhx og htx) 

• Hvilke fag (uden niveau) der indgår i studieretningsprojektet/den større skrift-

lige opgave 

• Hvilke fag (uden niveau) der indgår i flerfaglige prøver 

2.1.4 Revisionsspor 

Eksamens- og prøvebeviser 

Der vil ikke foregå opdatering af beviser i Eksamensdatabasen i forbindelse med 

indberetninger fra fødesystemet. Undtagen i de situationer, hvor et allerede indbe-

rettet bevis annulleres. 

Behovet for revisionsspor begrænser sig derfor til, at der i Eksamensdatabasen op-

bevares såvel ”gyldige” som ”annullerede” beviser. 

Enkeltkarakterer 

Der er ikke nogen ændringshistorik i forhold til enkeltkarakterer, da en given enkelt-

karakter i Eksamensdatabasen kun eksisterer i én version.  

2.1.5 CØSA 

Det er fødesystemets ansvar at indberette den korrekte uddannelse i henhold til de 

gældende udmeldinger fra CØSA.  
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2.2 Statusforespørgsel (fødekildesystem) 

Eksamensdatabasen indeholder oplysninger om beviser, prøvebeviser og enkeltka-

rakterer for HHX, HTX, HF, GIF, GSK, STX og EUX. Oplysningerne indberettes fra ud-

dannelsesinstitutionernes administrative systemer, her benævnt fødekildesystemer, 

som illustreret på nedenstående figur: 

Eksamensdatabasen

2. Authentification

3. XML validering og 

simpelt datacheck

4. Bruger/Inst rettighedsvalidering

(mod databasen)

5. Bruger/Inst OK

Kø (del af 

databasen)

6. Forespørg om status

FØDEKILDE SYSTEM

EKSAMENSDATABASEN

7. Opbyg og send svar

1. Forespørg på status for

indberetning 

(m. login cred.og IndberetningsId)

8. Modtag svar på

statusforespørgsel

 

1: Indsend statusforespørgsel (login credentials + IndberetningsId) 

2-5: Valider bruger, validér XML, check brugerrettigheder 

6-7: Hent det pt. gældende svar på forespørgsel 

8: Send svar på status forespørgsel 

Indberetning af oplysninger fra fødekildesystemet til Eksamensdatabasen foregår 

via et https-kald til en webservice i Eksamensdatabasen. De metoder, som er speci-

elt interessante i forhold til indberetning fra fødekildesystemer, er beskrevet over-

ordnet i kapitel 7.1. 

Eksamensdatabasen vedligeholder en intern unik identifikation af alle bevi-

ser/prøvebeviser og enkeltkarakterer. De enkelte indberetninger (requests) til Ek-

samensdatabasen tildeles et unikt "IndberetningsId" (ExDbPackageId i den engelske 

navngivning på skemaerne). 

Fra fødekildesystemet kaldes en webservice i Eksamensdatabasen, og der sendes 

herefter en datapakke med indberetningsdata fra institutionen til Eksamensdataba-

sen.  
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Institutionen modtager en kvittering på, at Eksamensdatabasen har modtaget data-

pakken, og behandlingen af indberettede data foregår herefter asynkront i forhold 

til indberetningen. Når Eksamensdatabasen er færdig med behandlingen af indbe-

rettede data, sendes en advis-mail til indberetteren med status og IndberetningsId 

for indberetningen, så indberetteren senere kan slå op i Eksamensdatabasen og se 

de indberettede data. 

Eksamensdatabasen stiller en webservice til rådighed, der gør det muligt at annulle-

re et tidligere indberettet bevis eller prøvebevis. Desuden findes der en webservice 

til sletning af enkeltkarakterer. 

Hvis institutionen indberetter et bevis eller et prøvebevis som allerede findes, igno-

reres det og registreres som en dublet. Indberetning af en enkeltkarakter, der alle-

rede findes, registreres som en opdatering. 

Der er dog en undtagelse for dette for Merkantil EUX (CØSA-formål 3315), hvor der 

findes et 1. del-bevis og et fuldt bevis. Eksamenstypen (XML-feltet ExamQualifier / 

tabelfeltet EXAM_TYPE) angiver, hvilket af de to beviser, der er tale om: 

• MEUX angiver 1. dels bevis. 

• EUX angiver det fulde bevis. 

Når der indberettes beviser med CØSA-formål 3315, sker derfor følgende: 

• Når der indberettes et bevis med ExamQualifier/EXAM_TYPE = ’EUX’ på en 

person, som har et eksisterende bevis med EXAM_TYPE = ’MEUX’ og Ja/ Y til 

gyldigt (feltet Valid), annulleres det gamle bevis (Valid = ’N’), og det nye bevis 

oprettes som gyldigt. 

I følgende andre situationer, markeres det nye bevis som dublet (svarende til det, 

der sker for øvrige beviser): 

• Når der indberettes et bevis med ExamQualifier/EXAM_TYPE = ’MEUX’ på per-

sonen, som har et eksisterende bevis med EXAM_TYPE = ’MEUX’ og Ja/ Y til 

gyldigt (feltet Valid), markeres det nye bevis som dublet. 

• Når der indberettes et bevis med ExamQualifier/EXAM_TYPE = ’EUX’ på perso-

nen, som har et eksisterende bevis med EXAM_TYPE = ’EUX’ og Ja/ Y til gyldigt 

(feltet Valid), markeres det nye bevis som dublet. 

• Når der indberettes et bevis med ExamQualifier/EXAM_TYPE = ’MEUX’ på per-

sonen, som har et eksisterende bevis med EXAM_TYPE = ’EUX’ og Ja/ Y til gyl-

digt (feltet Valid), markeres det nye bevis som dublet. 

I ovenstående situationer er det underordnet, om det nye bevis kommer fra samme 

eller en anden institution end den, som indberettede det oprindelige bevis. Dette 

forhold gælder alene for indberetning af beviser med CØSA-formål 3315. 

  



 Side 8 af 48 

 

2.3 Datahentning (Modtagesystem) 

På et vilkårligt tidspunkt kan et modtagersystem hente/verificere data fra Eksa-

mensdatabasen ved at kalde en given metode i webservice ExDbRequestWS, som 

illustreret på nedenstående figur: 

Eksamensdatabasen

2. Authentification

3. XML validering og 

simpelt datacheck

4.Bruger/metode rettigheds-

validering (mod databasen)

5. Bruger/Metode OK

Kø (del af 

databasen)

6. Udfør metodekald

MODTAGE SYSTEM

EKSAMENSDATABASEN

7. Opbyg/send

output fra metodekald

1. Kald webservice 

(m. certifikat)

8. Modtag output fra

webservicekald

 

1: Kald web service.metode til datahentning (Certifikat + IndberetningsId) 

2-5: Valider bruger, validér XML, check brugerrettigheder 

6-7: Udfør metodekald og returnér 

8: Send svar på metodekald 

3 Indberetning fra nye systemer 

3.1 Indberetning af STX/HF data via webservice 

I forbindelse med introduktionen af et nyt administrativt system på gymnasier/hf 

kan der indberettes karakterer/beviser/enkeltfagsattester via webservice, baseret 

på de allerede definerede OIO skemaer for STX/HF data. 

Denne webservice fungerer i princippet på samme måde, som den webservice, der 

anvendes til indberetning af HHX/HTX. 

Eksamensdatabasen stiller en webservice (ExDbRequestWS) til rådighed, hvor andre 

systemer kan forespørge på beviser, prøvebeviser og karakterer eller foretage ind-

beretning af disse til behandling i Eksamensdatabasen. 
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Det kaldende system skal have oprettet en bruger i Eksamensdatabasen, og denne 

skal være tildelt en brugerrolle, som giver adgang til kald af den pågældende web-

service. Det kaldende systems bruger kan være oprettet med et virksomhedscertifi-

kat eller med brugernavn og password. De enkelte metoder i webservicen specifice-

rer, hvilken autorisation er nødvendig. 

4 Use Cases 

4.1 Indberetning / Statusforespørgsel 

I form af use cases beskriver nedenstående afsnit henholdsvis indberetningen af 

enkeltkarakterer, beviser og prøvebeviser, og forespørgsel på status på indberet-

ning ved hjælp af kald til webservices i Eksamensdatabasen. 

4.1.1 Indberetning 

Use Case  Indberet eksamens- og karakterdata fra fødekildesystemet via gene-

rel grænseflade. 

Mål At overføre en datapakke med indberetningsdata fra fødekildesystemet til 
Eksamensdatabasen. 

Aktører Fødekildebruger 

Start tilstand Der er genereret en datapakke i fødekildesystemet, som skal overføres til 
Eksamensdatabasen.  
Datapakken indeholder beviser/prøvebeviser/enkeltkarakterer og over-
holder de gældende skemaer herfor. 
Den indberettende institution er kendt i eksamensdatabasens institutions-
register. 
Der er oprettet en fødekildebruger, der kan indberette for fødekildesyste-
met. 

Slut tilstand Datapakken er overført og afsenderen har modtaget en kvittering med et 
IndberetningsId, resultatet af den umiddelbare validering af XML-formatet 
af de indsendte data samt andre oplysninger (Formatet på kvitteringen 
overholder skemaet Receipt). 
eller 
Der er sket en transmissionsfejl. 
---------------------------------------------------- 
Fødekildesystemet har modtaget kvittering (svar på webservice-kaldet), 
hvoraf det fremgår, hvilken af ovenstående to situationer, der opstod.  

Bemærkning Forbindelsen mellem fødekildesystemet og Eksamensdatabasen oprettes 
som en https-forbindelse så kommunikationen foregår krypteret. 

 

4.1.2 Statusforespørgsel 

Use Case  Forespørg på status via generel grænseflade.  

Mål At få svar på status for en indberettet datapakke. 

Aktører Fødekildebruger 

Start tilstand Der er indberettet en pakke til Eksamensdatabasen og man har modtaget 
en kvittering med et IndberetningsId.  
Der er oprettet en fødekildebruger, der kan indberette for fødekildesyste-
met. 
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Slut tilstand Forespørgslen er besvaret, og resultatet af forespørgslen (statusmeddelel-
ser samt summeringer over indberetningen) er modtaget af fødekildesy-
stemet (Formatet på kvitteringen overholder skemaet StatusRequestRe-
ceipt) 
og 
Status for de indberettede data kan være: 
Fejlet: der medsendes information om fejl(ene) 
I gang: data er under behandling 
OK: data er færdigbehandlet og gemt i Eksamensdatabasen, de indberet-
tede statusoplysninger, herunder summering af de forskellige typer, sen-
des med svaret tilbage til fødekildesystemet. 
eller 
Der er sket en transmissionsfejl. 
---------------------------------------- 
Fødekildesystemet har modtaget kvittering (svar på webservice-kaldet), 
hvoraf det fremgår, hvilken af ovenstående to situationer, der opstod.  

Bemærkning Forbindelsen mellem fødekildesystemet og Eksamensdatabasen oprettes 
som en https-forbindelse, så kommunikationen foregår krypteret. 

 

5 Web services 

Eksamensdatabasen stiller en webservice, ExDbRequestWS, til rådighed, hvor føde-

kildesystemer kan indberette og forespørge på status og modtagesystemer kan 

hente data. 

5.1 Indberetning af data 

5.1.1 Eksisterende webservice 

Indberetning af samlede beviser og enkeltfagsbeviser 

Indberetningen tager udgangspunkt i xml-skemaerne for henholdsvis beviser og 

prøvebeviser (Certificate). 

Ved indberetningen indlejres det relevante OIO skema i et indberetningsskema.  

Ved indberetningen udfylder fødekildesystemet oplysningerne i SystemData og 

vedhæfter det bevis eller prøvebevis, der skal indberettes til Eksamensdatabasen, 

eventuelt grupperet i pakker. 

Fødekildesystemet har også mulighed for at angive, at et givent bevis eller prøvebe-

vis, der har et angivne FeedSystemId, skal annulleres i Eksamensdatabasen (Valid = 

'N'). 

Som kvittering for indberetningen, returnerer Eksamensdatabasen de indberettede 

oplysninger samt resultatet af indberetningen af det enkelte bevis eller prøvebevis i 

Status-elementet, samt en status for ”pakken” som helhed. 

Indberetning af enkeltkarakterer 

Indberetningen tager udgangspunkt i xml-skema’et for enkeltkarakterer (SingleGra-

de). 
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Ved indberetningen udfylder fødekildesystemet de nødvendige systemoplysninger 

og vedhæfter den/de enkeltkarakter(er), der skal indberettes til Eksamensdataba-

sen, eventuelt grupperet i pakker.  

Fødekildesystemet har også mulighed for at angive, at den enkeltkarakter, der har 

det angivne FeedSystemId, skal opdateres eller slettes fra Eksamensdatabasen. 

Som kvittering for indberetningen returnerer Eksamensdatabasen de indberettede 

oplysninger og resultatet af indberetningen af den enkelte karakter i Statuselemen-

tet, samt en status for "pakken" som helhed. 

5.1.2 Brugerroller 

Indberetning af data fra STX/HF-institutioner via webservice kan foretages med en 

bruger på den enkelte institution, som er oprettet i Eksamensdatabasen med et 

medarbejdercertifikat. Denne bruger logger på systemet med digital signatur. Bru-

gerrollen for denne brugertype hedder Institutionsfødekildebruger. 

I de situationer, hvor flere institutioner indberetter gennem en proxy-løsning (be-

skrevet i afsnit 2.1), anvendes brugerrollen Fødekildebruger. 

5.1.3 Systemtyper 

Det er muligt for en institution at anvende to forskellige administrative systemer (i 

Eksamensdatabasen kaldet Systemtyper) parallelt og indberette karakter- og bevis-

data fra begge systemer. 

5.1.4 Metoder til fødekildesystemer 

Følgende webservice-metoder anvendes til indberetninger og statusforespørgsler: 

Metode Input Output Beskrivelse 

validationSet XML: ValidationSe-
tRequest 

XML: ValidationSe-
tReply 

Hent valideringsdatasættet for 
et givent tidspunkt (i øjeblikket 
et valideringsdatasæt pr. årstal) 

ping - Boolean Er der forbindelse til Eksa-
mensdatabasen? 

getChallenge - String Hent en streng, som skal un-
derskrives med det certifikat, 
som det kaldende system er 
oprettet med i Eksamensdata-
basen (Signeret output). 

load XML:  
LoadRequest 

XML:  
Receipt  

Indsend beviser, prøvebeviser 
eller enkeltkarakterer til opret-
telse (for én institution). 

annul XML:  
AnnulRequest  

XML:  
Receipt 

Anmod om annullering af bevi-
ser og/eller prøvebeviser (fra 
én institution). 

delete XML:  
DeleteRequest 

XML:  
Receipt 

Anmod om sletning af enkeltka-
rakterer (fra én institution). 

status InstNr, 
IndberetningsId 

XML: 
StatusRequestReceipt 

Forespørg om status på en Ind-
beretning (fra én institution). 

logout signature - Log ud fra en session (når log-
get på med certifikat). 
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5.1.5 ExDbRequestWS.load 

Metode til indberetning af data fra fødekildesystemer til Eksamensdatabasen. Certi-

ficate-Package kan indeholde et eller flere beviser eller prøvebeviser, og SingleGra-

dePackage kan indeholde én eller flere enkeltkarakterer, grupperet pr institution.  

Input-XML 
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Output-XML 

Enhver indberetning (load, annul, delete) til Eksamensdatabasen returnerer et unikt 

IndberetningsId, som skal anvendes til efterfølgende statusforespørgsler på netop 

denne indberetning.  

ExDbRequestWS.load returnerer data i nedenstående skema Receipt: 

 

5.1.6 ExDbRequestWS.annul 

Metode til annullering af beviser og/eller prøvebeviser, grupperet pr institution. 

Der indsendes en liste med logiske nøgler for de beviser og/eller prøvebeviser, som 

ønskes annulleret. 

Alternativt tilbydes fødekildesystemet, at sende en liste af FeedsystemIds. 

En given institution kan kun annullere beviser, som er registreret på samme institu-

tion i Eksamensdatabasen. 
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Input-XML 
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Output-XML 

Kvitteringerne følger skemaet Receipt (se under ExDbRequestWS.load): 

 

5.1.7 ExDbRequestWS.delete 

Metode til sletning af enkeltkarakterer, grupperet pr institution. 

Der indsendes en liste med logiske nøgler for de enkeltkarakterer, som ønskes slet-

tet. 

Alternativt tilbydes fødekildesystemet, at sende en liste af FeedsystemIds. 

En given institution kan kun slette enkeltkarakterer, som er registreret på samme 

institution i Eksamensdatabasen. 
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Input-XML 

 

Output 

Kvitteringerne følger skemaet Reciept (se under ExDbRequestWS.load). 

5.1.8 ExDbRequestWS.status 

Metode til statusforespørgsel på en bestemt indberetningspakke for en institution. 

Svaret indeholder den status og de aktuelle sum-tal, som er tilgængelige i Eksa-

mensdatabasen på forespørgselstidspunktet. 

Detaljeringsniveauet for output er parameterstyret. 
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Input-XML 

 

Output-XML 
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Værdi af Detail Detaljeringsgrad (udfyldte XML-tags) 

All ExDbPackageIdentifier, Status, Info, Result og ALLE indbe-
rettede data uanset status. 

Error ExDbPackageIdentifier, Status, Info, Result samt indberet-
tede data under XML-tag: OutputType, hvorom det gælder, 
at Status = Error.  

Summary ExDbPackageIdentifier, Status, Info, Result 

 

Hvis der for et givent bevis returneres en status, der angiver, at den pågældende 

elev allerede har et bevis for samme uddannelse i Eksamensdatabasen, så vil der i 

StatusDescription være angivet Institutionsnummer og -navn på den institution, 

hvorfra det allerede eksisterende eksamensbevis er udstedt. 

5.2 Hentning af data 

5.2.1 Metoder til Modtagesystem 

Følgende webservice_metoder anvendes ved forespørgsel på/hentning af data: 

Metode Input Output Beskrivelse 
getValidationSet XML: ValidationSe-

tRequest 
XML: ValidationS-
etReply 

Find valideringsdatasættet for et givent 
årstal 

Ping - Boolean Er der forbindelse til Eksamensdataba-
sen? 

getChallenge - String Hent en streng, som skal underskrives 
med det certifikat, som det kaldende 
system er oprettet med i Eksamensda-
tabasen. (Signeret output). 

fetch  signature, 
cprNumber 

String Afhent 
bevis/prøvebevis/enkeltkarakterer for 
CPR-nr. 

fetchMany signature, 
XML:  fetchMany-
Parameters 

String Afhent 
bevis/prøvebevis/enkeltkarakterer, der 
opfylder søgekriterierne. 

verifyCertificate signature, 
cprNumber, 
examResult, 
examYear, 
examQualifier, 
subjectName, 
studiedLevel, 

Boolean Verificer om et givent be-
vis/prøvebevis/enkeltkarakter findes 
(og er gyldigt). 

Logout signature - Log ud fra en session (når logget på 
med certifikat). 

 

5.2.2 ExDbRequestWS.getValidationSet 

Metode til at hente valideringsdatasættet for et givent tidspunkt. 

Inputparametre 

Parameter Tvungen Mulige værdier 

ValidationDate J En dato, der udpeger hvilken valide-
rings version, man er interesseret i 
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Output-XML 

Resultatet er en større struktur, der indeholder det samlede sæt af valideringsdata, 

som anvendes til valideringen. Strukturen af data er vist nedenfor. 

 

 



 Side 20 af 48 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 ExDbRequestWS.ping 

Metode til hurtigt at afgøre om der er forbindelse til Eksamensdatabasen. 
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5.2.4 ExDbRequestWS.getChallenge 

Hvis modtagesystemet ønsker at anvende et medarbejder-/virksomhedscertifikat til 

login til Eksamensdatabasen, skal man før kald af metoderne load, annul, delete og 

status, først kalde getChallenge, og herefter underskrive den returnerede streng 

med et gyldigt medarbejder-/virksomhedscertifikat. Denne underskrevne streng 

benævnes i det efterfølgende som ”Token” og skal medsendes i alle efterfølgende 

kald, hvis man ønsker at logge på med digital signatur. 

5.2.5 ExDbRequestWS.fetch 

Metode til hentning af data for et givent CPR-nr. 

Inputparametre 

Parameter Tvungen Mulige værdier 

Signature J Underskrift af returværdi fra getChallenge 

cprNumber J ddmmyyxxxx 

 

Output-XML 

Resultatet af et kald til ExDbRequestWS.fetch består enten af en Error eller et eller 

flere beviser/prøvebeviser for det medsendte CPR-nr. 

 

 

Den kaldende applikation kan altså antage, at der er sket en fejl, hvis Error tag’et er 

indeholdt i svaret.  

5.2.6 ExDbRequestWS.fetchMany 

Metode til hentning af flere beviser/prøvebeviser/enkeltkarakterer, der opfylder de 

medsendte søgekriterier; evt. specificeret ved et sæt allerede definerede søgekrite-

rier, et NamedSet. 

Inputparametre 

Parameter Tvungen Mulige værdier 

Signature J Underskrift af returværdi fra getChallenge 

XML:  
FetchManyParameters 

J Se XML 
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Søgekriteriet angives i et XML dokument med følgende struktur: 

• Et eller flere felter kan være udfyldt.  

• Hvis flere kriterier er udfyldt, vil beviset eller enkeltkaraktererne skulle opfylde 

alle udfyldte kriterier for at blive medtaget (logisk AND). 

Man kan enten angive et eller flere søgekriterier eller angive et ”NamedSet”, som er 

et parametersæt, der er oprettet på forhånd igennem Eksamensdatabasens bruger-

grænseflade. 

Hvis elementet ”AddSignature” er medtaget, vil resultatet blive signeret med digital 

signatur. 

Input-xml 
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Output-XML 

Resultatet af et kald til ExDbRequestWS.fetchMany består enten af en Error eller af 

et eller flere beviser, prøvebeviser eller enkeltkarakterer, der opfylder de medsend-

te søgekriterier. Bemærk, at response fra denne metode er base64 encoded. 

 

5.2.7 ExDbRequestWS.verifyCertificate 

Metode til at verificere, at et givent bevis eller prøvebevis eksisterer i Eksamensda-

tabasen. Output afhænger af den kaldende brugers rettigheder i Eksamensdataba-

sen. 

Inputparametre 

Parameter Tvungen Mulige værdier 

signature J Underskrift af returværdi fra getChallenge 

cprNumber J Ddmmyyxxxx 

examResult J (eksamensbe-
vis) 

xx.x (f.eks.: 9.2 el. 10.7) 

N (prøvebevis) 

examYear J (eksamensbe-
vis) 

YYYY (f.eks. 2002) 

N (prøvebevis) 

examQualifier J (eksamensbe-
vis) 

STX, HF, HHX, HTX, MEUX, EUX, GIF og GSK 

N (prøvebevis) 

subjectName J (prøvebevis) N/A 

N (eksamensbe-
vis) 

studiedLevel J (prøvebevis) A, B, C eller - 

N (eksamensbe-
vis) 

 

Output-XML 

Et kald til verifyCertificate vil returnere følgende XML: 
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Hvis der ikke sker en fejl, returneres en ResultCode: VERIFIED eller NOT_VERIFIED. 

Bemærk: NOT_VERIFIED betyder, at den pågældende bruger ikke kunne hente et 

bevis med de angivne søgekriterier. Et sådant bevis kan godt eksistere, uden at den 

pågældende bruger har adgang til det. 

5.3 Aktivitetsdiagrammer og beskrivelser 

Dette afsnit beskriver generelt aktiviteterne ved indberetning og hentning af data 

til/fra Eksamensdatabasen. Logning er ikke medtaget i diagrammet, men er konti-

nuert. 

5.3.1 Indberetning (fødekildesystem) 

Dette afsnit viser aktivitetsdiagrammerne for indsendelse, behandling og statusfo-

respørgsel. Efter hvert diagram er nogle af aktiviteterne beskrevet mere detaljeret. 

På indberetningsniveau opdateres statusregisteret med oplysninger om status på 

indberetningen (”Uploaded", "I gang”, ”Afsluttet”) sammen med summerede oplys-

ninger om antallet af oprettede (OK), slettede, dubletter og fejlede datasæt i indbe-

retningen for de tre typer (Bevis, Prøvebevis og Enkeltkarakter) 

På bevis-/prøvebevis-/enkeltkarakterniveau registreres status og evt. fejltekst for 

det enkelte datasæt. For enkeltkarakterer registreres kun fejlbehæftede transaktio-

ner i opdateringsloggen.  

Nedenfor vises aktivitetsdiagrammet for en Indberetning. Diagrammet gælder for 

indberetning, annullering og sletning af data. 
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Dan Pakke 

Ud fra bevis- og resultatoplysningerne i fødekildesystemet, dannes et XML-

dokument for hvert enkelt bevis eller prøvebevis, samt for hver enkeltkarakter.   

XML-dokumenterne for beviser, prøvebeviser og enkeltkarakterer grupperes pr. 

institution, og for hver institution i fødekildesystemet samles indberetningsoplys-

ningerne i et XML-dokument, der foruden de nævnte indberetningsdata også inde-

holder system- og statusdata (= en pakke).  

  

Kald Webservice(datapakke)

Dan datapakke

FØDESYSTEM

Modtag kvittering

[Session OK] 

[Ej OK] 

Opdater kvittering

[OK] 

[Ej OK] 

[OK] 

EKSAMENSDATABASEN

Login

Gem kvittering

Valider data mod XML skema

Valider bruger,institution

Læg i kø

Opret kvittering

[OK] 

Send kvittering

Send kvittering

[session ej OK] 
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Send pakke 

Via kald af webservice sendes datapakken til Eksamensdatabasen. 

Login 

Fødekildesystemet autoriserer sig mod Eksamensdatabasen ved, at systemet logger 

ind som en fødekildebruger, der har adgang til at indberette oplysninger. 

Login kan enten foretages direkte med brugernavn/password, eller med et token, 

som er en gyldig tekststreng, der forinden er hentet med getChallenge med et gyl-

digt medarbejder-/virksomhedscertifikat. 

Opret kvittering 

Der dannes et XML-dokument med kvittering for transmissionen af datapakken. 

Kvittering indeholder det unikke IndberetningsId for indberetningen. 

Valider data mod XML skema 

Det valideres, at den modtagne XML overholder den struktur, der er specificeret i 

de tilknyttede XML-skemaer. Valideringen omfatter XML-struktur, tvungne/ikke-

tvungne felter, typecheck og herunder længde- og numeriske check, samt oprems-

ningstypecheck. 

Valider bruger, institution 

Det valideres via opslag i databasen, at brugeren må indsende data for den angivne 

institution. 

Opdater kvittering 

Kvitteringen opdateres med relevante oplysninger om status fejl efterhånden, som 

de forskellige dele af datapakken valideres. 

Fejl, status oplysninger og anden relevant info skrives i kvitteringen. 

Gem kvittering 

Kvitteringen med resultatet af XML-validering, og indberetningsstatus gemmes i 

databasen. Indberetningsstatus og statusoplysninger på de enkelte bevi-

ser/prøvebeviser/enkeltkarakterer opdateres i databasen, når Eksamensdatabasen 

begynder at behandle data fra køen.  

Send kvittering 

Kvitteringen med resultatet af XML-validering, og indberetningsstatus sendes til 

fødekildesystemet i form af et XML-dokument, der følger skemaet beskrevet under 

ExDbRequestWS.status. 

Læg i kø 

Data, der er valideret som korrekte i forhold til XML-skemaet, lægges på en kø i 

Eksamensdatabasen, hvorfra de senere hentes til behandling.  
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Databehandling 

[Data i kø] 

Opret mail

[Flere data fra

Indberetningen på kø] 

[Ikke flere ubehandlede data

fra Indberetningen] 

EKSAMENSDATABASEN

Udfør forretningslogik

Send mail

Hent data fra kø

Opdater status

[Andre indberet-

ninger på kø] 

 

Hent data fra kø 

Hent et sæt data fra en datapakke identificeret ved IndberetningsId. 

Udfør forretningslogik 

Valider data op mod forretningsreglerne for den aktuelle type; bevis, prøvebevis 

eller enkeltkarakter, og gem/opdater databasen. 

I forbindelse med udførelsen af forretningslogikken registreres det i Eksamensdata-

basens applikationslog, hvornår en given indberetning fra en given institution star-

ter og slutter. Start- og sluttidspunkt logges ligeledes for hver indberetningspakke af 

beviser/prøvebeviser eller enkeltkarakterer, samt for hvert enkelt objekt, be-

vis/prøvebevis eller enkeltkarakter. 

Ovenstående logning kan slås fra i den daglige drift. 
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Opdater status 

Statusrapporten for den aktuelle indberetning opdateres med resultaterne for vali-

deringen af det aktuelle datasæt. Så længe der er flere datasæt til Indberetningen, 

hentes det næste datasæt. 

Hvis der ikke er flere datasæt til den aktuelle indberetning, hentes den næste Indbe-

retning (identificeret ved et andet IndberetningsID) 

Opret mail 

Hvis der ikke i Indberetnings-requestet er fravalgt advis-mail, opbygges en mail, der 

indeholder statusoplysninger og opsummeringer for Indberetningen.  

Indholdet af mailen svarer til den information, der findes i skemaet StatusReque-

stReceipt, når attributten Detail = "Summary". Mailen indeholder altså knuderne 

"ExDbPackageIdentifi-er", "Status", "Info", "Result" men ikke selve de indberettede 

data under "OutputType".  

Send mail 

Advis-mailen for den behandlede indberetning sendes til den mailadresse, der var 

angivet i Indberetnings-requestet eller til Institutionens mail-adresse, hvis førnævn-

te ikke var udfyldt. 

Statusforespørgsel 

Nedenfor vises aktivitetsdiagrammet for en forespørgsel på status for en indberet-

ning/annullering/sletning: 
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Forespørg på status

Modtag statusrapport

EKSAMENSDATABASENFØDESYSTEM

[session ikke ok] 

[session ok] 

Login

Hent status

Send statusrapport

Dan statusrapport

 

Forespørg på status 

Fødekildesystemet sender en forespørgsel til Eksamensdatabasen. Institutions-

nummer og det unikke IndberetningsId, der blev returneret til Fødekildesystemet 

ved indberetningen, skal medsendes. 

Parameteren Detail angiver det ønskede detaljeringsniveau for statusrapporten. 

Login 

Fødekildesystemet autoriserer sig over for Eksamensdatabasen ved, at systemet 

logger ind som en Fødekildebruger.  

Login kan enten foretages direkte med brugernavn/password, eller med et token, 

som er en gyldig tekststreng, der forinden er hentet med getChallenge med et gyl-

digt medarbejder-/virksomhedscertifikat. 

Hent status 

Eksamensdatabasen henter statusinformation og kvittering for indberetningen 

identificeret ved det unikke IndberetningsId. 

Dan statusrapport 

Der dannes et svar på forespørgslen i et kvitterings dokument, der opfylder skemaet 

beskrevet under ExDbRequestWS.status. Indholdet af statusrapporten kan være 

både summeringer og eksamens-/prøvebeviser /enkeltkarakterer (Detail="All"), 
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summeringer og fejlbehæftede (Detail="Error"), eller summarisk 

(Detail="Summary"). 

Default er statusrapporten summeringer + fejlbehæftede data.  

Send statusrapport 

Der returneres en kvittering til fødekildesystemet. Fødekildesystemet kan forespør-

ge på ny status på et vilkårligt tidspunkt. 

5.3.2 Hentning (modtagesystem) 

Modtagesystemer kan hente data med metodekaldene fetch, fetchMany (m. for-

skellige søgekriterier specificeret i parametrene), eller verificere data med kald af 

verifyCertificate. Generelt foregår disse webservice-kald, som beskrevet nedenfor.  

Når metodekaldet indledes med getChallenge, skal der logges ud fra systemet igen. 

MODTAGESYSTEM

Kald Webservice(datapakke)

Dan Forespørgsel

getChallenge

Modtag svar

Logout

[session ej OK] 

[Session OK] 

[Ej OK] 
Opdater svar

[OK] [Ej OK] 

EKSAMENSDATABASEN

Login

Valider data mod XML skema

Valider bruger,institution

Opret svar

[OK] 

createString

Logout

Send svar

Hent data
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getChallenge og createString 

Modtagesystemet kalder Eksamensdatabasen for at få returneret en streng, som 

skal underskrives med det certifikat, som det kaldende system er oprettet med i 

Eksamensdatabasen. (Signeret output).  

Dan Forespørgsel 

Modtagesystemet opbygger en forespørgsel, der anvender en af de webservice-

metoder, der stilles til rådighed for modtagesystemer.  

Kald Web service 

Modtagesystemet sender en forespørgsel til Eksamensdatabasen.  

Login 

Modtagesystemet autoriserer sig over for Eksamensdatabasen ved, at systemet 

logger ind som en fødekildebruger, der har adgang til at hente data. 

Opret svar 

Der dannes et XML-dokument med svar for transmissionen af forespørgslen. 

Valider inputdata mod XML skema 

Det valideres, at den modtagne XML overholder den struktur, der er specificeret i 

de tilknyttede XML-skemaer. Valideringen omfatter XML-struktur, tvungne/ikke-

tvungne felter, typecheck, herunder længde og numeriske check samt opremsnings-

typecheck og struktur af søgekriterier. 

Valider bruger, institution 

Det valideres via opslag i databasen, at brugeren må forespørge på data for den 

angivne institution. 

Hent data 

Eksamensdatabasen behandler forespørgslen. 

Opdater svar 

Svaret opdateres med relevante oplysninger om status / eller fejl, efterhånden som 

de forskellige dele af forespørgslen valideres. 

Send svar 

Svaret med resultatet af XML-validering og forespørgslen sendes til modtagesyste-

met.  Data følger skemaerne for output for det aktuelle webservice-kald. 

Modtag svar 

Modtagesystemet modtager svar indeholdende enten en fejlstatus/beskrivelse eller 

de søgte data. Herefter kan Modtagesystemet enten logge ud eller fortsætte med 

flere metodekald, hvor strengen fra getChallenge anvendes. 
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Logout 

Modtagesystemet kalder Eksamensdatabasen og strengen fra GetChallenge gøres 

ugyldig. 

6 XML-skemaer 

6.1 Fødesystem: XML-skemaer  

XML-skemaerne er konstrueret, så de understøtter indberetning af data for den 

aktuelle version af indberetninger og statusforespørgsel på tidligere og kommende 

versioner af indberetninger.  

6.1.1 Indberetningsdata 

Skemaerne for beviser og prøvebeviser (Certificate) og dets indlejrede skemaer 

samt skemaet for enkeltkarakterer (SingleGrade) er beskrevet i følgende afsnit. 

6.1.2 Details 

Nedenstående figur viser PersonDetails, Institution og StatutoryOrderReference i 

udfoldet tilstand. Disse skemaer hentes/refereres hos OIO, og er her blot vist for 

fuldstændighedens skyld. 

 

Element Type Længde Valide værdier 

PersonGivenName xs:string 50  

Fornavn 

PersonSurnameName xs:string 40  

Efternavn 

CivilRegistrationNumber xs:string 10  

CPR nummer 
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Element Type Længde 

Title xs:string 100 

Date xs:date  

 

 
 

Element Type Længde  

LegalUnitName xs:string 50  

Institutionsnavn 

InstitutionIdentifier xs:positiveInteger 6  

Danmarks Statistiks institutionsnummer 
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6.1.3 Certificate 

Generelt skema for eksamensbevis/prøvebevis, som bruges til indberetning fra fø-
dekildesystemerne: 

 

Element Type Længde  

new:DepartmentIdentifier xs:positiveInteger 6  

Danmarks Statistiks institutionsnummer 

new:DepartmentName xs:string 50  
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Element Type Længde  

Afdelingsnavn 

new:CertType xs:string 3  

Bevistype (Internt felt, skal ikke udfyldes af det indberettende 
system) 

FeedSystemID xs:string 100  

Fødesystemets Identifikation af det pågældende bevis 

new:ExamQualifier xs:string 3  

Eksamenstype (STX, HF, HHX, HTX) 

new:ExamQualifierText xs:string 60  
Tekstuel beskrivelse af eksamenstype 

new:ExaminationPeriod xs:string 50  

 

new:ExaminationPeriodQualifier xs:string 50  

Tekstuel beskrivelse af den pågældende termin 

new:Coesa xs:string 5  

Cøsa formål 

new:CoesaVersion xs:string 4  

Version af Cøsa formål 

DateCreated xs:date   

Oprettelsesedato i det indberettende system 

new:ExamYear xs:gYear   

Eksamensår 

new:IssuedDate xs:date 50  

Udstedelsesdato 

new:IssuingAuthority xs:string   

Rektor 

ExamResult xs:decimal 3, 1  

Opnået eksamensresultat 

JustificationFactor xs:decimal 3,2  

Bonus A faktor 

JustifiedExamResult xs:decimal 3, 1  

Justeret eksamensresultat 

ExaminationMarkYearAverage xs:decimal 3, 1  

Gennemsnit for afsluttende standpunktskarakter (årskarakter) 

ExaminationMarkAverage xs:decimal 3, 1  

Gennemsnit for prøvekarakterer 

AverageCalcScale xs:string 15  

Karakterskala for gennemsnit 

SubjectCode xs:string 5  

Fagnummer 

new:SubjectName xs:string 50  

Fagnavn 

new:Level xs:string 1  

Niveau 

new:SubjectStudiedLevel xs:string 5  

Fagniveau for afgivet karakter 
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6.1.4 TestGrade 

Generelt skema for de basale dele af en karakter. Dette skema indgår i:  

• Et eksamensbevis eller et prøvebevis (én eller flere gange),   

• En beregnet karakter (én eller flere gange) 
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Element Type Længde  

new:ExaminationPeriod xs:string 50  

 

SubjectCode xs:string 5  

Fagnummer 

MarkText xs:string 50  

Beskrivende tekst til karakter 

SchoolPeriod xs:string 4  

Skoleperiode 

new:SubjectStudiedLevel xs:string 5  

Fagniveau for afgivet karakter 

new:ExaminationYearPeriod xs:integer 4  

Året for den anførte termin 

StatutoryOrderShortName xs:string 3  

Bekendtgørelse (HF, GYM) 

new:ExamYear xs:gYear   

Eksamensår 

new:SubjectName xs:string 50  

Fagnavn 

new:Level xs:string 1  

Niveau 

new:MarkValue xs:string 2  

Afgivet karakter 

new:MarkQualifier xs:string 50  

Resultatform 

new:MarkingScale xs:string 15  
Karakterskala 

new:MeritInformation new:MeritInformationType 

Meritoplysninger, angives hvis der er givet merit 

new:MeritInstitutionIdentifier xs:positiveInteger 6  

Institutionsnummer for den institution der har givet merit 

new:MeritEducation xs:string 5  

Beskrivende tekst for merituddannelse, skal være en af ’stx’, 
’hhx’, ’htx’, ’hf’ eller ’andet’ 

MarkWeight xs:decimal 3, 2  

Karakterens vægt i gennemsnittet 

DerivedMarkingScale1 xs:string 15  

Karakterskala første afledt karakter 

new:DerivedMarkValue1 xs:string 2  

Første afledt karakter 

DerivedMarkingScale2 xs:string 15  

Karakterskala anden afledt karakter 

new:DerivedMarkValue2 xs:string 2  

Anden afledt karakter 

new:ProjectType xs:string 50  

 

ProjectSubjectName xs:string 50  
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Element Type Længde  

Fagnavn f. projekt-underfag 

ProjectSubjectLevel xs:string 1  

Niveau f. projekt-underfag 

ProjectSubjectCode xs:string 5  

Fagkode f. projekt-underfag 

 

6.1.5 CalculatedGrade 

Generelt skema for indberetning af beregnede karakterer. Anvendes kun som ind-

lejret på Certificate, når der er tale om karakterer på et prøvebevis. 
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Element Type Længde  

new:SubjectName xs:string 50  
Fagnavn 

new:Level xs:string 1 A, B, C, - 

Niveau 

new:SubjectStudiedLevel xs:string 5  

Fagniveau for afgivet karakter 

new:MarkingScale xs:string 15  

Karakterskala 

new:MarkQualifier xs:string 50  

Resultatform 

new:MarkValue xs:string 2  

Afgivet karakter 

new:ExaminationYearPeriod xs:integer 4  

Året for den anførte termin 

new:ExaminationPeriod xs:string 50  
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6.1.6 SingleGrade 

Generelt skema for indberetning af enkeltkarakterer:# 
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Element Type Længde  

new:DepartmentIdentifier xs:positiveInteger 6  

Danmarks Statistiks institutionsnummer 

new:DepartmentName xs:string 50  

Afdelingsnavn 

new:SGType xs:string 3  

Enkeltkaraktertype (intern) 

FeedSystemID xs:string 100  

Fødesystemets Identifikation af det pågældende bevis 

new:ExamYear xs:gYear   

Eksamensår 

new:SubjectName xs:string 50  

Fagnavn 

new:Level xs:string 1 A, B, C, - 

Niveau 

new:ExamQualifier xs:string 3  

Eksamenstype (STX, HF, HHX, HTX) 

new:ExamQualifierText xs:string 60  

Tekstuel beskrivelse af eksamenstype 

new:Coesa xs:string 5  

Cøsa formål 

new:CoesaVersion xs:string 4  

Version af Cøsa formål 

new:PublicationDate xs:dateTime   

Offentliggørelsesdato 

DateCreated xs:date   

Oprettelsesedato i det indberettende system 

new:ExaminationPeriod xs:string 50  

 

SubjectCode xs:string 5  

Fagnummer 

MarkText xs:string 50  

Beskrivende tekst til karakter 

SchoolPeriod xs:string 4  

Skoleperiode 

new:SubjectStudiedLevel xs:string 5  

Fagniveau for afgivet karakter 

new:ExaminationYearPeriod xs:integer 4  

Året for den anførte termin 

StatutoryOrderShortName xs:string 3  

Bekendtgørelse (HF, GYM) 

new:ExamYear xs:gYear   

Eksamensår 

new:SubjectName xs:string 50  

Fagnavn 

new:Level xs:string 1  

Niveau 
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Element Type Længde  

new:MarkValue xs:string 2  

Afgivet karakter 

new:MarkQualifier xs:string 50  

Resultatform 

new:MarkingScale xs:string 15  

Karakterskala 

new:MeritInformation new:MeritInformationType   

Meritoplysninger, angives hvis der er givet merit 

new:MeritInstitutionIdentifier xs:positiveInteger 6  

Institutionsnummer for den institution der har givet merit 

new:MeritEducation xs:string 5  

Beskrivende tekst for merituddannelse, skal være en af ’stx’, 
’hhx’, ’htx’, ’hf’ eller ’andet’ 

DerivedMarkingScale1 xs:string 15  

Karakterskala første afledt karakter 

new:DerivedMarkValue1 xs:string 2  

Første afledt karakter 

DerivedMarkingScale2 xs:string 15 ECTS skala 

Karakterskala anden afledt karakter 

new:DerivedMarkValue2 xs:string 2  

Anden afledt karakter 

new:ProjectType xs:string 50  

 

ProjectSubjectName xs:string 50  

Fagnavn f. projekt-underfag 

ProjectSubjectLevel xs:string 1  

Niveau f. projekt-underfag 

ProjectSubjectCode xs:string 5  

Fagkode f. projekt-underfag 
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6.2 Modtagesystem: XML skemaer 

6.2.1 Outputdata 

Skemaerne for beviser og prøvebeviser (Certificate) og skemaet for enkeltkarakterer 

(Sing-leGrade) og deres indlejrede skemaer er vist nedenfor. 

6.2.2 Details 

Nedenstående figur viser PersonDetails, Institution og StatutoryOrderReference i 

udfoldet tilstand. Disse skemaer hentes/refereres hos OIO, og er her blot vist for 

fuldstændighedens skyld. 
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6.2.3 OutCertificate 
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6.2.4 OutTestGrade 
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6.2.5 OutCalculatedGrade 
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6.2.6 OutSingleGrade 

 

 


