Ansøgning om adgang til API-test imod Skifteportalen
Den udfyldte formular skal fremsendes per mail til Straffe- og skifteprogrammet e-mail
adresse: Straffeskifte@domstolsstyrelsen.dk

I.

Om ansøgeren

Fulde navn: __________________________________________________________
Organisations navn: _____________________________________________________
Organisationens CVR-nummer: ___________________________________________
Kontakt e-mail og telefon: ________________________________________________

II.

Om ansøgerens behov for integration
a. Overordnet beskrivelse af behov for API- integration:
_________________________________________________________
b. Konkrete API-behov:
i. Opslag på dødsbo?

Ja

Nej

ii. Registrering/ hentning af krav?

Ja

Nej

1. Forventes der også upload af dokumentation?
Ja
Nej
iii. Registrering/hentning af tilgodehavender?
Ja

Nej

1. Forventes der også upload af dokumentation?
Ja
Nej
iv. Registrering/hentning af forespørgsler?
Ja

Nej

v. Registrering/hentning af effektfortegnelser?
Ja

Nej
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c. Integrationens rolle:
i. Til brug på virksomhedens egne vegne?
(f.eks. leverandør til afdøde, udlejer, etc.)

Ja

ii. Til brug på kunders vegne?
Ja
(f.eks. bankcenter, SaaS løsning til advokater, etc).

Nej
Nej

iii. Andre brugsmønstre?
___________________________________________________

III. Ansøgerens behov for test og testdata
a. Behov for udleverede boer til specifikke CVR-numre (liste af CVRnumre):
_________________________________________________________

IV.

Tekniske tilslutningsoplysninger
a. API-kundens udgående IP-adresser for kald til skifteportalens testmiljø
(f.x. i formen 101.102.103.104 eller 105.106.107.0/24):
_________________________________________________________
b. API-kundens udgående IP-adresser for kald til skifteportalens produktionsmiljø (f.x. i formen 101.102.103.104 eller 105.106.107.0/24):
_________________________________________________________
c. Hvilke(t) CVR-nummer/numre vil de anvendte virksomhedscertifikater
have: (f.x. det kan være jeres eget CVR-nummer, eller CVR-numre på
virksomheder, I vil kalde API’erne på vegne af):
_________________________________________________________

V.

Forventet testperiode
a. Hvornår forventer I at påbegynde testning?
(fx. Vi vil gerne test i uge 30):
_________________________________________________________

VI.

Vilkår for anvendelse af testdata
a. Indforstået med at du ikke må anvende testdata, der indeholder persondata, som gælder for rigtige personer, herunder navne, CPR-numre og
andre personhenførbare informationer:
Ja, indforstået
Når du udfylder følgende formular har Domstolstyrelses ansvaret for at
dine oplysninger behandles og opbevares forsvarligt – indenfor rammerne af EU’s databeskyttelsesforordning. Læs mere om Domstolsstyrelsens behandling af persondata på domstol.dk

