Vejledning - Hent data fra Tilbudsportalen
System-til-systemadgangen gør det muligt at hente data fra Tilbudsportalen.
Løsningen er rettet mod brugere, der ønsker at tilgå data fra Tilbudsportalen fra
egne systemer i stedet for enkeltopslag på Tilbudsportalen.dk.
Data opdateres nær realtid og er baseret på ElasticSearch og JSON. Det er gratis
at benytte løsningen.
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Hvilke data kan findes?
Løsningen indeholder data fra Tilbudsportalen, som er indsamlet for Social- og
Indenrigsministeriet jf. § 14 i lov om social service LBK nr. 1287 af 28/08/2020.
På Tilbudsportalen bliver oplysninger om plejefamilier og tilbud til mennesker
med funktionsnedsættelse eller sociale problemer indsamlet og vist på portalen.
I system-til-systemadgangen udstilles udelukkende data angående tilbud. Der
udstilles altså ikke data om plejefamilier eller øvrige personoplysninger.
Løsningen indeholder historik for tilbuddene – dvs. alle registrerede ændringer i
både ophørte og aktive tilbud.
Tilbudsportalens data udstilles i Erhvervsstyrelsens distributionsplatform
(ErstDist), der er et ElasticSearch index. Løsningen giver mulighed for at hente
en større mængde data og/eller løbende foretage søgninger i data via
ElasticSearch. Erhvervsstyrelsen yder ikke support på anvendelsen af
ElasticSearch, men henviser i stedet til en generel indførelse i søgningen i
ElasticSearch.
Data er indkapslet i en wrapper, der hedder TilbudEnvelope. Datamodellen i
ErstDist differentierer sig fra den fysiske datamodel ved at indeholde berigelse af
data fra en række fagsystemer.
Følgende oplysninger beriges:
-

Adresser. Dette inkluderer tilbud og afdelinger.

-

CVR-numre beriges i ErstDist med virksomhedsform og navn (dette
inkluderer,
cvr-numre
på
tilbud,
driftsaftaler,
fasteaftaler,
samarbejdskommuner og driftsherre).

Berigede oplysninger vil i ErstDist være de gældende oplysninger på tidspunktet,
hvor ErstDist behandler forespørgslen og dermed henter data. I praksis vil dette
tidspunkt være meget tæt på godkendelsestidspunktet. Ved et opslag i
ElasticSearch indekset med henhold til historiske oplysninger vil alle berigede
oplysninger blive opdateret til det pågældende tidspunkt.
Index med Tilbudsportalens data kan forefindes her:
-

Preprod

-

Prod

Ved opsætningen og test af system-til-system adgangen anbefales det, at
preprod-miljøet anvendes. Adgang til indeks kræver, at man er oprettet i
systemet.

Sådan får du adgang til data fra Tilbudsportalen via ErstDist
Hvis du ønsker at forbinde til system-til-system adgangen, skal du først oprettes
i systemet. For at blive oprettet skal du igennem følgende nedenstående trin.
1. Udfyld aftale om opsætning af adgang til data fra Tilbudsportalen
Før du kan få adgang til data fra Tilbudsportalen, skal du først udfylde en aftale
om opsætning af adgang til Tilbudsportalen.
Du finder aftalen på Tilbudsportalens hjemmeside under support og hjælp.
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2. Indsend udfyldt aftale til Social- og Ældreministeriet
Når du har udfyldt aftalen, skal den indsendes til Social- og Ældreministeriet.
Aftalen skal sendes til tilbudsportalen@sm.dk.
3. Du modtager underskreven aftale, brugernavn og kodeord
Når Social- og Ældreministeriet modtager den underskrevne aftale bliver
Erhvervsstyrelsen kontaktet. De opretter dig i systemet på baggrund af de
angivne oplysninger i aftalen. Når du er oprettet i systemet kontakter
Erhvervsstyrelsen dig med adgangsinformation, som skal anvendes ved systemtil-system adgangen.
Herefter vil du også modtage din part af aftalen fra Social- og Ældreministeriet.
Bemærk at der kan forekomme sagsbehandlingstid.
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