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Hensikt med møtet og agenda 

 

1. Få feedback på våre tanker rundt API løsningen 

2. Reklamere for mulig pilotdeltakelse API løsningen 

3. Gi NL og programvareleverandører et tidlig varsel om hva som kommer for 

at: 

• NL kan påvirke løsningen slik at den blir en suksess 

• Gi NL Mulighet til å forberede seg i forhold til jobben som må gjøres for å 

tilpasse egne løsninger 

Agenda: 

• Presentasjon av forslag til API. Vi åpner for diskusjoner underveis 

• Veien videre  

• Oppsummering 
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Ekspressfortolling 
 



Målbilde: helautomatisert løsning 
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Ekspressfortolling Ditt fagsystem 



Tenkt første versjon: Sende inn data som «kladd» og ferdigstille 
manifest via nettleser i Tolls manifestløsning 
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POST /manifest 

OK 

1 

2 

Sende inn 

manifest 

Ekspressfortolling 

Ditt fagsystem 



Hvilke data trenger vi 
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Manifest 

Kjøretøy 

• Transportmåte 

• Kjøretøyeier 

• Kjennemerke foran 

• Kjennemerke bak 

• Fører 

Last 

Lastelinje 

Lastelinje 

Lastelinje 

• Deklarasjons-ID 

• Eksport-

deklarasjon(er) 

• Lastested 

• Lossested 

• Forventet innpasseringstidspunkt 

• Innpasseringssted 

• Beskrivelse 

• Status 



Protokoller og formater 

Ikke en EDIFACT-løsning som i TVINN men: 

• HTTP – Hypertext Transfer Protocol 

• REST – Representational State Transfer 

• JSON – Javascript Object Notation 
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Klient Tjener 

HTTP 



Operasjoner mot API-et 

Grunnleggende 

• Lage og oppdatere manifester 

• Hente eksisterende manifest-data 

• Opprette og oppdatere kjøretøy på manifest 

• Hente kjøretøy-data på manifest 

• Legge til og fjerne last på manifest 

 

Utvidelser 

• Sende inn manifest 

• Trekke tilbake manifest 
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Autentisering 

• Samme brukere som i 

nettleserløsningen 

• Også over HTTP + REST 

• Tokens i alle kall 
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200 OK 
Authorization: 
Bearer eyJhbGci... 

401 Unauthorized 

POST /login 
Host: example.com 
{ 
  "username":"x@y.com", 
  "password":"..." 
} 



Test og godkjenningsprosess 

Tolletaten vil etablere et testmiljø 

For å kunne ta i bruk løsningen må man passere 

en conformance test 

Ytterligere kriterier, f.eks. sikkerhet, vil bli 

kommunisert underveis 
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API-styring 

Vil ha en livssyklus på API-et 

 Støtte for eldre versjoner i en periode 

 Varsling av nye versjoner 

Mye kortere sykluser i pilotperioden! 
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Hva må NL/programvareleverandørene utvikle for å bruke API-et? 

Autentisering 

Enkel løsning: Sende inn «kladd» med de dataene 

dere har 

Utvidet løsning (ikke klart for pilot, dato ikke satt): 

potensielt kjøre hele prosessen fra egen løsning 
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Diskusjon: Hvor lang er veien for dere? 



Prosess videre 

Starte med en minimumsløsning (MVP) som gir verdi både for NL og Toll.  

Mål : ha en første enkel løsning klar til pilotstart for utvalgte API pilotdeltakere 

Vi ønsker pilotdeltakere som er villig til å sende oss data i en pilotperiode, der endringer vil komme. 

Meld interesse på mail til Ekspressfortolling@toll.no 
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Vi ønsker pilotdeltakere på API-løsningen! 

I 


