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Altinn plattform 
Kjøremiljø og tilgang til offentlige tjenester og Altinn 

ressurser 

Altinn tilbyr i dag en løsning for dialog 
  

Etat A 

Etat B 

Dialog 

Etat C 

Etat … 
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Fasade for Etatenes Fagsystem 

Melding Ut 
Meldinger og Varslinger 

Melding Inn 
Send inn «Skjema» 
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Portal brukere 

www.altinn.no 

Sluttbruker-

System 
Næringsliv 



 Altinn-plattformen som felleskomponent 
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Konkrete arbeidsoppgaver 

Portaluavhengighet – Mindre avhengighet av Altinn-portalen for tilgang til 
plattformtjenester 

Sluttbrukere og tjenesteeiere må få (økt og enklere) tilgang til plattformens 
funksjonalitet og tjenester fra egne systemer og applikasjoner 

 

 

 
Dagens Altinn API? 

 

 

 
Dagens API er Web Services basert og tilbyr mye, men er lite fleksibelt 

Nytt Altinn API! 
 

 

 
API basert på REST prinsipper gir fleksibilitet og mulighet for å nå målene om 

portaluavhengighet 

gjenbruk av plattform 



Web Services vs RESTful (i Altinn): 
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Steg 
1 

Steg 
2 

Steg 
3 

… 

Dagens API er Web Services basert og tilbyr mye, men er lite fleksibelt 

 

 

HATEOAS (Happy links) 

Uses simple underlying standards 

Verdikjeden blir en applikasjon der hvert steg utvikles med 

tanke på en prosess 

WS-* hell 



Altinn plattform 
Kjøremiljø og tilgang til offentlige tjenester og Altinn 

ressurser 

Et nytt Altinn API 

Etat A 

Etat B 

Etat C 

Etat … 
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A
P

I Applikasjoner 
Næringsliv/Privat 

Viktige egenskaper: 

Åpen arkitektur, enkelt å benytte for ulike typer brukergrupper 

Utviklervennlig, integrasjonsvennlig, «App»-vennlig 

Kunne knyttes til eksterne informasjonsressurser (linked data/API, Mashups) 

Kunne benyttes i nye sammenhenger 

Støtter oppunder Altinns PaaS-strategi 

Støtter oppunder veien til en offentlig Informasjons-infrastruktur 



Altinn 

Web Services API REST API Altinn portal 

SBS Applikasjoner  Nettleser 

Etat Etat Etat … 

3 parts portaler 

«Internet of 

everything» 

«Mash-up» 

«Linked Data» 

«Value Adding» 

Ressurser … 

Helsenorge.no 

skatteetaten.no 

Altinns REST API  

 Nettleser 

API (Web Services, REST, Batch) 

Data.Norge.

no 

IDporten føderering 
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Barnehageportalen 



Eksempel på portaluavhengighet 
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Barnehageportalen ID-porten 

Nettleser 

Altinn API 

Meldinger 

hentet fra 

Altinn 

Asdf adsfasd asdfas 

Asdf adsfasd asdfas 

Asdf adsfasd asdfas 

Asdf adsfasd asdfas 





Eksempel på mobil-app 
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Rik app 

ID-porten 

Altinn API 



Ekstern skjemamotor, men bruk av Altinn 
plattformen 
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Think Big - Act Small 

Lenkede Data 

+ 

Offentlig Sektor som API? 

= Informasjons-infrastruktur 

http://en.wikipedia.org/wiki/Linked_data 

In computing, linked data (often capitalized as Linked Data) 

describes a method of publishing structured data so that it can 

be interlinked and become more useful. It builds upon standard 

Web technologies such as HTTP, RDF and URIs, but rather 

than using them to serve web pages for human readers, it 

extends them to share information in a way that can be read 

automatically by computers. This enables data from different 

sources to be connected and queried.[1] 

In computing, linked data (often capitalized as Linked Data) 

describes a method of publishing structured data and API’s so 

that it can be interlinked and become more useful. It builds 

upon standard Web technologies such 

as HTTP, RDF and URIs, but rather than using them to serve 

web pages for human readers, it extends them to share 

information in a way that can be read automatically by 

computers. This enables data from different sources to be 

connected and queried.[1] 

• API as a published resource 

• Dereference the API layer 

http://en.wikipedia.org/wiki/Linked_data
http://en.wikipedia.org/wiki/Linked_data
http://en.wikipedia.org/wiki/Linked_data
http://en.wikipedia.org/wiki/Computing
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
http://en.wikipedia.org/wiki/Resource_Description_Framework
http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_resource_identifier
http://en.wikipedia.org/wiki/Linked_data#cite_note-linkeddatastorysofar-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Computing
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
http://en.wikipedia.org/wiki/Resource_Description_Framework
http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_resource_identifier
http://en.wikipedia.org/wiki/Linked_data#cite_note-linkeddatastorysofar-1
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Think Big -  Act Small 

Altinn REST API under utvikling 

• Første versjon av Altinns REST-API lanseres november 2013 

• Autentisering med ID-porten 

• Fødererte portaler får opp Altinns meldingsoversikt direkte 

• Apps autentiserer brukeren via ID-porten ved hjelp av 
embedded browser og evt BankID-app 

 

• Sentrale operasjoner: 

• Hent alle mine organisasjoner 

• Hent alle mine/min organisasjons meldinger 
- Også støtte for filtrering på f.eks. meldingstittel, avsender, dato etc. 

• Hent detaljer om enkeltmelding 

• Hent utskriftsversjon av enkeltmelding 

• Hent vedlegg til enkeltmelding 

• Neste versjon av API: Skriveoperasjoner/Innsending 
- med mere … 

 



Pilotprogram høsten 2013 

• Assistanse til implementasjon av portaluavhengighet 

• Identifikasjon av gode case for mobil-app 

• Ett av casene blir utviklet til fungerende prototyp 

• Innspill på API mht forbedringspunkter 
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Hvem blir først ute med en dedikert  

mobil App på Altinn? 

Fra 22.11 er det mulig! 



Bonus Slides hvis tid … 
Smart meldingsboks 
 

Altinn meldingsboks – allerede i boks 

 
Eirik Mikkelsen, 04.09.2013 



Tilgjengelig – overalt 

Meldingsboks API 

 

 

 
REST • WS 

Mashups 
Apps 

Portaler 

Fagsystemer M2M 
(maskin til maskin) 

Skjemamotorer 
(eksterne) Applikasjoner 



Enveis, toveis, flerveis – litt smartere 

Meldingsboks 

 

 

 
Sikker • Smart 

 

Meldinger 

Innsyn 
Data 

Innsendinger 

Dialog 

Samarbeid Arbeidsflyt 

Varsel 



Alt er der – allerede  

Meldingsboks 

 

 

 

Since 2003 

 

Kapasitet 
API 

Sikkerhet 
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Meldingsformidler 
Infrastruktur 

Portal 


