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BOTT INTEGRASJONSARKITEKTUR 
Mål 

En ny og felles integrasjonsarkitektur for BOTT bidrar til effektivisering og modernisering hos hver enkelt BOTT-
institusjon og samkjører det å integrere på tvers av BOTT. Dette understøtter digitalisering, økt samarbeid og 
standardisering i felles prosjekter og anskaffelser.  

Bakgrunn 

Tradisjonelt har integrasjoner ofte vært realisert ved at de ansvarlige for en datakilde har måttet generere filer 
basert på de data de har i kilden, får så å distribuere denne filen. På grunn av krav fra prosjekt eller 
applikasjonseier som ønsker data, samt et krav om ikke å lekke data, så har disse filene blitt skreddersydd for 
hver nye konsument. Dette er en ineffektiv og kostbar måte å drive integrasjon på.  

For integrasjonsarkitekturen så er fokuset på hvordan vi integrerer, ikke så mye på hvem som integrerer eller 
hva som integreres. Rent konkret så ser vi at BOTT-ERP og BOTT-IAM er prosjekter som vil drive kravet om 
modernisert og standardisert integrasjon i BOTT. 

Ny arkitektur 

En effekt av en ny integrasjonsarkitektur er å flytte ansvaret 
for integrasjon ved å tilby data gjennom åpne grensesnitt. 
Systemer som innehar masterdata skal tilgjengeliggjøre disse 
dataene gjennom åpne grensesnitt for å flytte ansvaret og 
handlingsrommet for integrasjon ut til konsumenter av data. 
Den overordnede tekniske og organisatoriske modellen som 
ligger til grunn for BOTTs integrasjonsarkitektur er en 
distribuert modell. Dette betyr at aktører som har behov for å 
integrere selv er ansvarlige for å påse at dette blir gjort. 
Aktører som forvalter masterdata er ansvarlige for å 
tilgjengeliggjøre data gjennom standardiserte grensesnitt. 
Aktørenes ansvar og forhold mellom hverandre er illustrert i 
figuren til høyre. 

 

Ved å ansvarliggjøre data-/systemeiere på den enkelte 
institusjon og benytte teknologi som er bransjeledende så 
forenkler man også integrasjoner utenfor egen institusjon. 
Integrasjonsarkitekturen vil muliggjøre bruk av skyteknologi, 
bedre revisjon, moderne utvikling og muliggjøre samkjøring 
og samarbeid som vil ellers ville være vanskelig og kostbart 
i dag. Arkitekturen vil også understøtte bedre 
brukeropplevelse ved at integrasjoner skal foregå i sanntid, 
samt at faktiske kildedata benyttes. Figuren til venstre viser 
ett felles grensesnitt til et kildesystem som mange 
konsumenter kan benytte.  

Modellen er den mest formålstjenlige mtp. å flytte ansvaret for det å integrere, samt effektivisere integrasjon, 
men gir også noen utfordringer: 
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• Økt risiko for varierende teknologi og grensesnitt foran applikasjoner 
• Ingen sentral oversikt 
• Ingen sentral kontroll 

For å adressere disse utfordringene så vil det defineres prinsipper, styringsregler og støttestjenester. 

Prinsipper 
Integrasjonsarkitekturen vil være basert på prinsipper fra Difi, vinklet til formålet: 

• Brukerorientert: Arkitekturen skal endres i takt med brukerbehov ved at egne organer forvalter 
arkitekturen. Arkitekturen baserer seg på sanntidsoppdateringer. 

• Tjenesteorientert: Integrasjoner skal benytte løse koblinger for å sikre endringsdyktighet. Kildesystemer 
skal benyttes isteden for sekundære kilder. 

• Tilgjengelig: Autoritative data skal tilbys gjennom åpne grensesnitt for å sikre at prosjekter og tjenester får 
de data de trenger. Grensesnittene skal kunne nås gjennom et felles integrasjonspunkt. 

• Oversiktlig: Tjenester skal registreres og dokumenteres for å skape oversikt og kontroll. 
• Etterrettelig: Tilganger og integrasjoner skal registreres for å skape oversikt og kontroll. 
• Fleksibel: Arkitekturen skaper korrekte handlingsrom i virksomheten. Kost-/nyttevurderinger kan 

legitimere avvik fordi avvik er unngåelige. 
• Effektiv: Arkitekturen skal forhindre dobbeltarbeid ved å sentralisere spesielt kompleks funksjonalitet. 
• Veiledet: Ett enkelt kontaktpunkt for alle henvendelser om integrasjon ved hver institusjon for å sikre 

kommunikasjonskanaler. 

Styringsregler 

Styringsregler vil sette krav til aktører i arkitekturen, men ha rom for forskjeller hos de enkelte institusjonene. 
Enkelte styringsregler vil være absolutte for BOTT. Tentative eksempler: 
• REST/JSON som teknologivalg for de åpne grensesnittene 
• Ikke videreformidle sekundære data som opprinnelig stammer fra en annen kilde 
• Systemeier plikter å stille med et åpent grensesnitt dersom konsumenter trenger kildedata 
• IT skal tilby en sentral tilgangsstyringstjeneste for grensesnittene 
• Krav og “best practice” for API-er 

Støttesystemer 

For å sikre kontroll og effektivitet så vil 
institusjonene måtte ha visse støttetjenester. 
Disse støttesystemene er å anse om 
elementer i den konseptuelle tjenestebussen: 
• API Manager - Sentral forvaltning og 

tilgangsstyring av åpne grensesnitt 
• Meldingskø (MQ) - Sentral kanal for 

distribusjon av dataendringer som angår 
virksomheten 
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En platform for fremtiden 

Integrasjonsarkitekturen åpner for å tenke nytt rundt hvordan applikasjoner og 
systemer bygges opp. Tradisjonelt har systemer og applikasjoner vært monolitter der 
applikasjonen innehar alt ansvar for brukergrensesnitt, logikk som implementerer 
prosesser og datalagre for å lagre all informasjon. Dette inkluderer også 
brukergrensesnitt, logikk og data som applikasjonen ikke nødvendigvis er autoritativ 
for. Dette skaper utfordringer ved at data må synkroniseres på tvers av systemer, 
endringer i prosesser betyr endringer av flere logiske lag i ulike applikasjoner og 
brukere må forholde seg til flere ulike arbeidsflater for å utføre sine oppgaver. 

Ved å fokusere på åpne integrasjonsgrensesnitt og ansvarliggjøring av kildesystemer 
så muliggjør man det å bygge applikasjoner ved å sette sammen tjenester. Som 
eksemplet til høyre viser så benytter applikasjonen et eksternt 
kildesystem som ett av sine datalagre. Fordelene ved dette er mange: 
• Applikasjonen arbeider med faktiske masterdata 
• Data vil alltid være de gjeldende dataene for virksomheten 
• Ingen utfordringer med synkronisering til og fra eget datalager til 

kilden 
• Utviklingen er tjenesteorientert 
 

En slik tjenesteorientering betyr at virksomheten enklere kan forme IT-
landskapet etter ønsker og visjoner. En satsning på mobile plattformer vil 
enkelt føye seg inn i portoføljen av tjenester som virksomheten allerede 
har. I eksemplet til venstre vil en app for mobiltelefoner utvikles i parallell 
med eksisterende brukergrensesnitt, og, på grunn av 
integrasjonsgrensesnittene, enkelt føye seg inn i portoføljen av tjenester 
som utgjør denne applikasjonen. 

Dette er spesielt viktig for fokuset rundt arbeidsflater som studenter og 
ansatte må forholde seg til. Integrasjonsarkitekturen vil understøtte og 
muliggjøre effektive og helhetlige arbeidsflater. 


