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Inledning
Fillayout IJCXML används för import av diarieärenden i Aptic ARC. Importfilen är en XML-fil som
måste följa ett specifikt schema.
XML-schemat kan hämtas från http://schema.aptic.net/aptic-link-import-journalcases.xsd.
I schemat kan samtliga fält som finns tillgängliga utläsas, ordningen på dessa samt vilka som är
obligatoriska. Många fält är frivilliga och kommer att ersättas av standardvärden om de inte fylls i.

Exempel
Exempelfilen nedan innehåller ett diarieärende. Om filen innehåller flera ärenden upprepas elementet
<case> för respektive ärende.
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<cases xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://schema.aptic.net/aptic-link-import-journalcases.xsd">
<journal>
<client>1000</client>
<case>
<referencenumber>212-320/18</referencenumber>
<description>Diarieärende</description>
<person>
<idnumber>19500101-5050</idnumber>
<firstname>Gunnar</firstname>
<lastname>Gäldenär</lastname>
<street>Storgatan 12</street>
<city>Skövde</city>
<zipcode>54132</zipcode>
<workphone>0500-100200</workphone>
<address>
<addresstype>avi</addresstype>
<street>Torpet, pl 1298</street>
<city>Stenstorp</city>
<zipcode>52050</zipcode>
</address>
</person>
<notes>
<note>Notering.</note>
</notes>
</case>
</journal>
</cases>
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Fältförklaringar
Nedan följer en kortare beskrivning av de fält (element) som kan användas.
Element

Typ

Beskrivning

counterkey

string (15)

Filräknaridentitet. Namnet på filräknare. Används för
att kontrollera att filer läses in i rätt ordning.

countervalue

integer

Filnummer. Används för att kontrollera att filer läses
in i rätt ordning.

recordcount

integer

Antal poster i filen.

extradata

string (500)

Extra information. Sparas i loggfil men används inte i
övrigt.

string (50)

Klientreferensnummer för denna journal. Om angiven
på journalnivå måste alla ärendeni denna journal ha
denna klientreferens.

client

string (50)

Klientreferensnummer. Måste vara samma som
cases/journal/client om den är angiven.

referencenumber

string (50)

Ärendets referensnummer (OBS! inte fakturanummer)

deliverysystemcode

string (15)

Avsändande system

idnumber

string (15)

Person/organisationsnummer

juridicaltype

integer

1 = privatperson, 2 = juridisk person

clientpersonref

String(50)

Personens kundnummer hos klienten

placeofbirth

string (50)

Födelseställe

title

string (10)

Personens titel

firstname

string (100)

Personens förnamn

middlename

string (40)

Personens mellannamn

lastname

string (60)

Personens efternamn

namesuffix

string (10)

Personens ordningsnummer, el. dyl.

careof

string (50)

Personens c/o adress

street

string (200)

Personens adress (kan innehålla radbrytning)

city

string (30)

Personens postort

statecode

string (2)

Personens stat eller region

zipcode

string (10)

Personens postnummer

countrycode

string (2)

Personens landskod enl. ISO 3166-1 alpha-2

cases

cases/journal
client

cases/journal/case

cases/journal/case/person
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country

string (30)

Personens land (översätts till landskod)

domicile

string (10)

Personens sate

homephone

string (20)

Telefonnummer hem

workphone

string (20)

Telefonnummer arbete

cellularphone

string (20)

Mobiltelefon

telefax

string (20)

Telefaxnummer

email

string (80)

Personens e-post-adress

languagecode

string (2)

Språkkod, sv = svenska, en = engelska, osv.

protected

boolean

Personen har skyddade personuppgifter

autotransferrefno

string (25)

Betalarnummer Autogiro

autotransferbankaccount

string (25)

Bankkonto Autogiro

accounts/journal/account/debtor/address
addresstype

string

Typ av address:
legal = folkbokföringsadress
avi = Aviseringsadress
invoice = Faktureringsadress
eller enligt överenskommelse

addressnotvalid

date

Datum då denna address markerats som felaktig

fullname

string (80)

Avvikande namn för gäldenären

careof

string (50)

C/o adress

street

string (200)

Adress (kan innehålla radbrytning)

city

string (30)

Postort

statecode

string (2)

Stat eller region

zipcode

string (10)

Postnummer

countrycode

string (2)

Landskod enl. ISO 3166-1 alpha-2

country

string (30)

Land (översätts till landskod)

defaultaddress

boolean

Detta är personens standardadress

updateexisting

boolean

Uppdatera ev. befintlig address av samma typ.

cases/journal/case/person/extrafield
name

string (20)

Namn på personens extrafält. Används enligt
överenskommelse.

data

string (200)

Extrafältets värde

casess/journal/case/rentalobject
objectnumber

string (30)

Objekt/lgh nummer (obligatorisk)

rentalobjecttypeid

string (10)

1 = Hyresrätt, 2 = Bostadsrätt, 3 = Garage,
4 = P-plats, 5 = Lokal, 6 = Arrende,
7 = Samfällighetsförening

objectdescription

string (200)

Objektbeskrivning

propertydescription

string (80)

Fastighetsbeskrivning
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street

string(200)

Fastighetens gatuadress

city

string (30)

Fastighetens ort

zipcode

string (10)

Fastighetens postnummer

countrycode

string (2)

Fastighetens landskod

noticedate

date

Uppsägningsdatum

evictdate

date

Avhysningsdatum

servingdate

date

Delgivningsdatum

movingdate

date

Avflyttningsdatum

name

string (20)

Namn på ärendets extrafält. Används enligt
överenskommelse.

data

string (200)

Extrafältets värde

note

string (200)

Notering som visas på ärendets historik.

loggedat

dateTime

Tidsstämpel för noteringen (används vid migrering)

systemcode

string (20)

Systemkod (används vid migrering)

usercode

string (20)

Användarkod (används vid migrering)

important

boolean

true = viktig notering

histownertypeid

integer

Ägartyp (används vid migrering)

histnotetypeid

integer

Noteringstyp (används vid migrering)

cases/journal/case/extrafield

cases/journal/case/note

cases/journal/case/systeminfoaction
bookforuser

string (50)

Boka åtgärden för specificerad användare

bookforgroup

string (50)

Boka åtgärden för specificerad användargrupp

priority

integer

Prioritet. Standardvärde är 100.

message

string (4000)

Meddelande till användarens åtgärdslista.
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