NOTAT

Om projektet – afprøvning af MOX-konceptet
MOX konceptet skal afprøves i flere forskellige kommuner med flere forskellige
leverandører. Afprøvningen skal gennemføres i løbet af efteråret 2012. Der er
både tale om en teknisk afprøvning (POC) og en forretningsmæssig afprøvning
(POB).
OM MOX
MOX står for ”Message”, ”OIO-standarder for Sag og DokuHvilke afprøvment” og ”X-change” og dækker over, at konceptet er en
ninger der skal
gennemføres er
anvisning af, hvordan kommunerne kan realisere gevinster
op til kommuved brug af OIO-standarderne for Sag og Dokument og intenerne og levegration ved hjælp af udveksling af hændelsesbeskeder; En af
randørerne. I
de tre generelle integrationsformer mellem it-systemer i den
det følgende
fælleskommunale rammearkitektur.
gives et eksempel på hvad
Læs mere:
der kan afprøSpecifikation for MOX (link)
ves.
Bilag til specifikation
Sådan foregår en afprøvning

En afprøvning baseret på et fagsystem, som danner et dokument, der skal
journaliseres på en sag i et ESDH-system og sendes til en borger er illustreret i
Figur 1 nedenfor:
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Figur 1 MOX Afprøvning

Formålet er i det tilfælde at afprøve, at et dokument kan flyttes mellem de forskellige systemer ved hjælp af beskeder som specificeret i specifikationen for
MOX. De forskellige deltageres roller er skitseret nedenfor her:
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Fagsystem: Fagsystem-leverandøren skal udvikle software (MOX-agent),
der kan give besked om at dokumentet er registreret i fagsystemet. Beskedens indhold svarer til OIO-output fra en dokumentregistrering. Beskeden skal lægges i en beskedkø. Selve dokumentet kan leveres sammen
med beskeden – eller blot som et link, hvor en evt. abonnent kan hente
det. Software skal kunne modtage besked fra de øvrige deltagere om deres registreringer.

Beskedfordeler: Leverandøren skal udvikle software, der kan modtage beskeder i en beskedkø og levere beskeden videre til abonnenter i deres beskedkø. En beskedkø er filtreret med et søgeudtryk baseret på OIOdokument søgeudtryk. Beskedfordeleren fungerer som beskedserver som
fastlægger køer mv. Til brug for afprøvningen sættes en RabbitMQ-server
op indenfor kommunens sikkerhedsdomæne.

ESDH-system: ESDH-leverandøren skal udvikle software (MOX-agent), der
kan hente en besked fra beskedfordeleren og gennemføre en journalisering af dokumentet på basis af beskedens indhold. ESDH-systemet skal give besked om journaliseringen i en beskedkø. ESDH-systemet skal levere
et søgeudtryk til beskedfordeleren, som afgrænser den mængde dokumenter, som det kan journalisere.

Forsendelse: Leverandøren skal udvikle software (MOX-agent), der kan
modtage besked i en beskedkø om et dokument er registreret – abonnentets søgeudtryk skal filtrere den mængde dokumenter, der skal sendes.
Dokumentet skal hentes fra kilden (Fagsystemet), hvis det ikke er med i
beskeden, og derefter skal det sendes med Digital Post / Fjernprint ved
brug af deres interface. Når dokumentet er afleveret, skal der udstedes en
besked om, at det er forsendt (registreret).
I en konkret MOX-afprøvning deltager to leverandører og en kommune, hvor afprøvningen kører. Arbejdsgruppen leverer de nødvendige forudsætninger i form
af vejledning til afprøvningerne, anvisning på opsætning af RabbitMQ server i
kommuen, laver den samlede opfølgning og står i det hele taget til rådighed undervejs.
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Teknologi: Beskeder leveres efter AMQP standarden. Leverandøren af beskedfordeleren laver eksempler på klientkode til håndtering af køer mv.
AMQP standarden udnyttes til sikker levering. Leverandøren af beskedfordeleren vælger selv AMQP implementering.

Sikkerhed: Beskedfordeleren placeres indenfor kommunens sikkerhedsdomæne og respekterer AD rettigheder.

Tidsplan for afprøvningerne
Tidsplanen for afprøvningerne ser ud som nedenfor. Der er altså tale om afprøvning indenfor en afgrænset periode og med en kort tidshorisont.

Hvad er gevinsterne ved MOX:
Integration mellem fagsystemer, herunder ESDH, bliver nemmere og billigere
o Kommunerne sparer på udgifter til integrationer
o Leverandørerne kan tilbyde bedre sammenhæng til andre systemer
og vil kunne tilbyde integration til flere systemer.
Administrative procedurer kan automatiseres
o Kommunerne kan høste gevinster i form af mindre brug af arbejdstid på administrative procedure.
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o Leverandørerne kan tilbyde hjælp til at lave sammenhængende
sagsforløb og automatiseringer

Om OIO-standarderne for Sag og Dokument
Formålet med Sag og dokument standarderne er at understøtte
et bedre samspil og en smidigere integration mellem fagsystemer og ESDH, og mellem forskellige ESDH-systemer.
Standarderne består af specifikationer for:
Serviceinterfaces for:
o Sag
o Dokument
o Organisation
o Klassifikation
o Arkivstruktur
Generelle egenskaber for serviceinterfaces på sags og
dokumentområdet
Læs mere:

http://digitaliser.dk/resource/444163
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