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Beskrivning av xml-produkten
FirmagranskningSokord(F34) version
2.00

Datum: 2017-07-06
Version: 1.0
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1

Om dokumentet

Detta dokument vänder sig till dig som är mottagare av en xml-produkt från Bolagsverket.
Dokumentet är en teknisk beskrivning av xml-produkten F34FirmagranskningSokord.
Innehållet i xml-produkten beskrivs övergripande. Därefter följer en beskrivning av xml-filens
struktur och uppbyggnad:
o Huvudstrukturen/rotelementet beskrivs först.
o Substrukturer/element beskrivs därefter i separata avsnitt, i den ordning som de är
nästlade.
o En översiktlig bild över substrukturen inleder varje nytt avsnitt.
o En tabell med beskrivning av element och attribut visas under varje bild.
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Allmänt om produkten FirmagranskningSokord

Produkten används för att söka vilka sökord som finns, genom att ange delar av ett sökord, samt
hur många träffar ett sökord har.
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3

Resultatfil

Filen följer den struktur som visas under respektive kapitel. En beskrivning av de taggar som visas
kan läsas i tabellerna under respektive kapitel.
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FirmagranskningSokord huvudstruktur

Attribut
SchemaVersion

Beskrivning
Version av schemat.

Element
FirmagranskningSokord

Beskrivning
Toppnoden för xml-filen. Innehåller data för
xml-validering.
Eventuell information om avsändare,
svarsinformation, referenser etc.
Behållare för information om sökalternativ.
Meddelandetext vid sökning.

informationshuvud200:Informationshuvud
Sokalternativ
Meddelande
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Informationshuvud substruktur
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Element
Avsandare

Beskrivning
Avsändare som skickat frågan och som får svaret. Detta
värde kommer från frågan och det är viktigt att detta anges
när frågan ställs.
Används ej.
Används ej.
Referens som kan anges i sökningen och som sen
presenteras i svaret.
Datum och tid när svaret levereras.
Svarsinformation, svarskod.
Används ej.
Ytterligare referens som kan anges i sökningen och som
sen presenteras i svaret.

Sekvensnummer
MeddelandeTyp
Referens
MeddelandeDatumTid
SvarsInformation
SessionsId
Referens2
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SvarsInformation substruktur

Attribut
kod

Beskrivning
Svarskod, möjliga svarskoder anges i anvisningsdokumentet
Teknisk handledning XML-produkter.pdf.
Svarskod i klartext.

text
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Exempel på svar

Här presenteras exempel på sökord vid firmgranskning. Observera att detta är testmaterial och
används bara i informationssyfte.
6.1

Exempel

I svaret för F34FirmagranskningSokord så presenteras informationen så här.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<FirmagranskningSokord SchemaVersion="2.00"
xmlns="http://www.bolagsverket.se/schemas/firmagranskninginformation/firmagranskningsokord200"
xmlns:informationshuvud200="http://www.bolagsverket.se/schemas/common/informationshuvud/informationshuvu
d_200">
<informationshuvud200:Informationshuvud>
<informationshuvud200:Avsandare>Peek-A-Boo</informationshuvud200:Avsandare>
<informationshuvud200:Sekvensnummer>1</informationshuvud200:Sekvensnummer>
<informationshuvud200:MeddelandeTyp>String</informationshuvud200:MeddelandeTyp>
<informationshuvud200:Referens>2</informationshuvud200:Referens>
<informationshuvud200:MeddelandeDatumTid>2017-0706T15:43:39.740+02:00</informationshuvud200:MeddelandeDatumTid>
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<informationshuvud200:SvarsInformation kod="0" text="OK"/>
<informationshuvud200:SessionsId>s06YvNlZzMevYkA9ftCCpPS4.JVM01-proj4jas</informationshuvud200:SessionsId>
<informationshuvud200:Referens2>1</informationshuvud200:Referens2>
</informationshuvud200:Informationshuvud>
<Sokalternativ>
<Antal>5</Antal>
<Sokord>ONEDIN</Sokord>
</Sokalternativ>
</FirmagranskningSokord>

