Overblik, vedligehold og sikker kontrol af snitflader til Unik Bolig og andre databaser/services

Hvad er det?

DaApi Server er et nyt værktøj udviklet til at udbyde,
vedligeholde, kontrollere og overskueliggøre snitflader til
benyttelse i samspil med Unik Bolig eller andre tredjepartservices efter behov. DaApi Server sørger for en ensartet
og sikker håndtering af samtlige snitflader.
DaApi Server giver først og fremmest et overblik over de
snitflader Unik tilbyder, samt hvilke snitflader du som kunde
har licens til. De tilgængelige snitflader opdateres løbende i
takt med ønsker om specifikke API’er. På DaApi serveren kører
snitfladerne ensartet, med samme sikkerhed og samme
visning i Swagger for hvert API.

Sådan virker det

DaApi Server sørger desuden for, at du altid har den nyeste
version af et API installeret. Så snart et API opdateres, gives
en notifikation gennem DaApi konfiguratoren, som tilbyder
at opdatere API’et med det samme.
• DaApi Konfiguratoren registrerer, hvorvidt du som kunde
har licens til og har installeret den nyeste version af en
snitflade.
• Vis Service tager dig til et Swagger-vindue, hvor snitfladen
eksekveres, og data fra den ønskede database hentes.

Et snitflade hub

Konfiguratoren der installeres lokalt
fungerer som kontrolcenter for de
installerede API’er. Herfra kan man se
status på licens og installation, samt
installere nye opdateringer til en snitflade,
såfremt der er en ny version tilgængelig.
I konfiguratoren kan du desuden ændre
indstillingerne for database, vælge
hvorvidt applikationen skal køre, samt
tilgå snitfladernes funktion direkte fra
vinduet.
Konfiguratoren fungerer som det
operative “hub” hvorfra samtlige snitflader
kan tilgås og administreres.

Note

Mulighed for hentning
af noter i notesystem

Ejendom

Hentning af:
1. Specifik ejendom
2. Aktive ejendomme
for et givent
selskabsnummer
3. Alle aktive
ejendomme

Selskab

Lejemål

Hentning af alle
selskaber

Hentning af alle
lejemål fra selskab og
ejendom

Lejer

Kreditor

Rekvisition

Kontoplan

Hentning af lejer- og
lejerstatushistorik for
et lejemål

1. Stamdata på samtlige
kreditorer
2. Stamdata på en enkelt
kreditor ud fra søgenøgle
3. Stamdata på en eller
flere kreditorer ud fra
søgeord

1. Rekvisition på rekvisitionsnummer
2. Rekvisitionsbudget
på rekvisitionsnummer
Desuden tilbydes
muligheden for at
oprette og rette i
rekvisitioner

Hentning af alle
finanskonti fra
finansselskabsnummer

%
Finansenhed

Bruger

Hentning af samtlige
finansenheder

Hentning af alle aktive
brugere fra en given
brugertype

Moms

Hentning af
momskoder for et
givent finansselskabsnummer

FinansDim

Hentning af
finansdimensioner for
sager

Snitfladen giver mulighed for hentning af:

Sag

1. Stamdata på sag fra givent sagsnummer
2. Alle hovedsager med en given status
3. Alle undersager fra en given hovedsag
4. Alle sager fra en given ansvarlig
5. Sagsrekvisitioner fra sagsnummer
6. Kontokort fra sagsnummer
7. Sagsopfølgning
8. Alle sagstyper
9. Alle sagsstatusser
Samt at oprette eller rette:
1. Sagsbudgetversioner på givne sager
2. Sagsbudgetter på givne sager
3. Stamdata i sag ud fra givne parametre

