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1. Įvadas 
 
1.1 Dokumento tikslas 

Šiame dokumente aprašyta kaip internetinės paslaugos yra susietos su į paslaugas orientuota architektūra 
Bergeno savivaldybėje. Dokumento atskaitos taškas yra ,,pilnaverčio elektroninio gyventojų aptarnavimo“ 
kBergeno savivaldybėje koncepcija. Čia greta į paslaugas orientuotos architektūros esminis komponentas 
yra direktyvų sprendimai. 
 
Dokumente detaliai aprašoma kaip buvo realizuoti poreikiai ir reikalavimai, identifikuoti kituose Bergeno 
savivaldybės Portalo plėtros programos paprojekčiuose susijusiuose su ,,pilnaverčiu elektroniniu 
aptarnavimu". 
 
Dokumentas skirtas bendram supratimui kaip internetinės ir integravimo paslaugos yra realizuojamos į 
paslaugas orientuotoje architektūroje sąveikoje su kitais komponentais. Kitų komponentų pavyzdžiai yra: 

• Prisijungimo sprendimai (autentifikacija) per MinID 
• Sprendimų schemos Bergeno savivaldybėje (Sem & Stenersen) 
• Bergeno savivaldybės gyventojų portalas (Oracle Portal) 
• Specializuotos sistemos – šiame dokumente bylų ir archyvavimo sistemos (Doculive). 

Dokumente taip pat pateikiami architektūros ir plėtros gairių pavyzdžiai, kuriuos Bergeno savivaldybė 
naudoja savo pačios į paslaugas orientuotai architektūrai. 
 
DOKUMENTO TIKSLINĖ GRUPĖ 
Dokumento tikslinė grupė yra tie, kurie yra sukūrę/ kuria funkcinius reikalavimus organizacijoje bei tie, 
kurie plėtos į paslaugas orientuotos architektūros sprendimus. Dokumentas taip pat gali būti naudingas 
kitiems besidomintiems šia sritimi ir norintiems susipažinti su informacija apie į paslaugas orientuotos 
architektūros sprendimus. 
 
KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO PAGRINDIMAS 
Buvo nuspręsta Bendros savivaldos sektoriaus architektūros (FAKS) paruošiamojo projekto rėmuose, kaip 
šio projekto dalį, parengti Koncepcijos patvirtinimą (Proof of Concept) vienai ar daugiau Bergeno 
savivaldybėje teikiamų internetinių paslaugų. Šios koncepcijos tikslas yra aprašyti kaip į paslaugos 
orientuotoje architektūroje šios internetinės paslaugos yra plėtojamos ir naudojamos. 
 
Dokumente nebus aptariami į paslaugas orientuotos architektūros komponentai, kadangi jie yra pristatyti 
atskiroje analizėje kaip Bendrosios savivaldybių sektoriaus architektūros paruošiamojo projekto dalis 
(šiame dokumente vadinama FAKS ataskaita). 
 
Yra daugiau internetinių paslaugų, atitinkančių šiame dokumente pateiktą koncepciją, tačiau detaliausiai yra 
aprašytos šios dvi paslaugos: 

• Personservice (Paslaugos gyventojams) 
• Eiendomsservice (Nekilnojamo turto paslaugos) 

 
Elektroninės paslaugos šiuo metu yra teikiamos ir jas galite rasti svetainėje 
http://www.bergen.kommune.no/selvbetjening 



2. Funkcinės savybės 
 
2.1 Pilnavertis elektroninis aptarnavimas gyventojams, įstaigoms ir verslui 
Bergeno savivaldybė teiks pilnai elektronines paslaugas ir procesus tiek aptarnavimo lygmenyje 
(aptarnaujant gyventojus/ įmones/ įstaigas/ verslą), tiek dokumentų valdymo (savivaldybės 
administravimo), tiek sprendimų priėmimo lygmenyje (savivaldybės politikų ir politinių sprendimų). 
Dauguma savivaldybės darbo procesų yra susiję su paslaugomis vartotojams arba darbuotojams. Daugelį 
procesų galima automatizuoti ir kartu susieti skirtingas savivaldybės teikiamas paslaugas. 
 
Žemiau pateiktoje schemoje parodyta kaip įstaigos procesai, kurie palaiko elektronines paslaugas 
horizontaliai persidengia ir apjungia įstaigos/ organizacijos padalinius (savivaldybės departamentus). 

• Procesams paprastai reikalinga informacija iš įvairių darbo sistemų procesų, taip pat kartais iš 
išorinių sistemų/ paslaugų. 

•  Šis sudėtingumas ,,pasislepia“ integracinėje architektūroje (į paslaugas orientuotoje). 
•  Procesai gali apimti vartotojus (gyventojus, įstaigas, įmones, verslą), dokumentų valdymą, sprendimų 

priėmėjus (savivaldos ir politikų) bei darbuotojus. 
•  Procesai vartotojams gali būti pateikiami (pristatomi) per Portalą, intranetą bei specializuotas 

sistemas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Įdiegus šiuos principus gauta nauda: 

• Pagerintas ir supaprastintas savivaldybės teikiamų paslaugų prieinamumas (elektroninės 
paslaugos 24/7) 

• Efektyvesnis procesų ir specializuotų sistemų valdymas ir administravimas 
• Išnaudojama darbo sistemų sinergija ir sumažėjęs bendras sistemų skaičius (pirkimo ir 

eksploatavimo efektyvumas) 

Vartotojai Darbuotojai 
Dokumentų valdymas/ 

sprendimų priėmėjai 

Įstaigos 

procesai 

GUI spec.sistemos Portalas Intranetas 

Išorinės 
sistemos/ 

paslaugos 

Išorinės 
sistemos/ 

paslaugos 

Integracinė architektūra 

Spec. sistema Spec. sistema Spec. sistema Spec. sistema Spec. sistema Spec. sistema 

Adm. 
vadovo dep. 

Finansų, 
konkurenci-

jos, turto 
dep. 

Kultūros, 
bažnyčios 
reikalų, sporto 
dep. 

Miesto plėtros, 
verslo, klimato 
dep. 

Miesto 
plėtros, 
verslo, 
klimato 
dep. 

Darželių ir 
mokyklų 
dep. 

Sveikatos ir 
rūpybos 
dep. 



• Geresnė specializuotų sistemų duomenų kokybė ir didesnis saugumas. 
Bergeno savivaldybei šis procesų automatizavimas leis greičiau apdoroti dokumentus. Geresnį dokumentų 
valdymą sąlygoja tai, kad dalinai užpildytos formos ir pasirinktinis meniu (drop-down) užtikrina tinkamą 
informacijos pateikimo formatą ir turinį. Be to, integracija su BKSAK ir specialiosiomis sistemomis sutaupo 
laiką, kuris būtų skiriamas rankiniam informacijos perkėlimui iš užpildytų formų į atitinkamas sistemas. 
 
Nauja į paslaugas orientuota architektūra taip pat suteiks didesnį saugumą plėtojamoms ir kuriamoms 
paslaugoms, be to sudarys geresnes galimybes į paslaugas orientuotą architektūrą naudojančių procesų ir 
paslaugų stebėjimui ir priežiūrai. 
 
Architektūra suteikia platesnes galimybes bendravimui su kitais paslaugų teikėjais, pvz. kitomis 
savivaldybėmis arba viešosiomis įstaigomis. Sąveika bus aktuali teikiant bendras viešojo sektoriaus 
paslaugas arba jas integruojant su savivaldybės teikiamomis paslaugomis (ir vice versa). 
 
2.2 Vartotojo pavyzdys 
Žemiau pateikiamas vartotojo pavyzdys, iliustruojantis ,,pilnaverčio elektroninio aptarnavimo” žingsnius: 

• Bergeno savivaldybės gyventojas nori kreiptis į savivaldybę dėl eismo mažinimo priemonių 
kaimynystėje. Gyventojas susiranda pageidaujamą paslaugą (paslaugos aprašymą) gyventojų 
portale pateiktame paslaugų kataloge. Vartotojas paslaugų aprašyme randa nuorodą į ,,Paraiška 
dėl eismo mažinimo priemonių” ir tuomet yra nukreipiamas prisijungti per portalą. Prisijungęs 
vartotojas užpildo formą ir yra nukreipiamas viso proceso metu tolimesniems veiksmams. 

 
2.3 Dialogas su vartotoju ir elektroninis aptarnavimas 
Žemiau pateiktoje schemoje pateikiamas šio vartotojo pavyzdžio dialogas. Kiekvienas schemos 
paveiksliukas/ vartotojo dialogas yra sunumeruotas (pav. x). Vėliau dokumente (techniniame aprašyme) 
grįžtama prie schemų aiškinant kaip į paslaugas orientuotoje architektūroje naudojamos internetinės 
paslaugos (ir kokius rezultatus tai teikia). 
1 pav.: Bendra schema demonstruojanti vartotoją, tinklą, pristatymo grupę ir susiejimą su specializuotomis sistemomis 
bei atitinkamomis išorinėmis paslaugomis. 1) 

 

 
 
 

 
Integracijos ir prisijungimo sprendimų plėtojimas per AltInn yra pradėtas, tačiau pilnai neužbaigtas. 

Bergeno  

savivaldybė 

Gyventojai/ 

verslas/ 

 įstaigos 

Išorinės sistemos/ 

paslaugos 

- Identifikavimas 
- Nuorodos 
- Pranešimai 

Internetinės ir 
integravimo paslaugos 

Internetinės ir 
integravimo paslaugos 

Internetinės ir 
integravimo paslaugos 

Internetinės paslaugos 



2 pav. Vartotojas išsirenka reikalingą formą iš paslaugų aprašymo Portalo sprendime –šiuo atveju formą paraiškai dėl 
eismo intensyvumo mažinimo priemonių (norv. - "fartsdempende tiltak"). 

 



 
3 pav.: Prieš atidarant formą, vartotojui pateikiama informacija apie asmens duomenų apsaugą 

 
 



4 pav.: Neprisijungęs vartotojas turi prisijungti per MinID: nurodomas ID numeris ir slaptažodis (prisijungęs vartotojas 
atsidaro pirmąjį formos puslapį) 

 



 
5 pav. Vartotojas naudoja laiko kodą – gautą arba SMS žinute arba atsiųstu PIN kodu 

 

 



 
6 Pav.: Asmens duomenys formoje bus iš anksto užpildyti duomenimis iš Bergeno savivaldybės Pagrindinės duomenų 
valdymo sistemos (kuri gauna duomenis taip pat iš Nacionalinio registro/ Pašto adresų registro 2) 
Informacija apie nekilnojamą turtą yra užpildyta duomenimis gautais iš Matrikkelsystem. 
 

 
 
2 Tik Bergeno savivaldybės gyventojai pagal Nacionalinį registrą. 



7 pav.: Prieš siunčiant forma gali būti išsaugoma 
 

 



8 pav.: Prisijungimas prie DinSide leidžia rasti neišsiųstas (,,paslėptas”) formas 
 

 
 
9 pav.: Užpildoma likusi informacija ir siunčiama (prieš pateikiant galima atsispausdinti) 

 



10 pav.: Pateikta forma automatiškai nukreipiama į DinSide ir gali būti skaitoma/ spausdinama. Vartotojui jo formoje 
nurodytu el. pašto adresu išsiunčiamas gavimo patvirtinimas. 
 

 



11 pav.: Formos kopiją (pdf) galima atspausdinti 

 



12 pav.: Saugoma informacija (vardas, užklausa, adresas, kt.) yra automatiškai perduodama į BKSAK (Doculive) 
(specializuotų sistemų duomenys nėra eksportuojami) 

 



13 pav.: BKSAK sukurta byla kitą dieną bus prieinama DinSide skiltyje ,,Bendra apžvalga” 
 

 



14 pav.: Pranešimas, kad yra gautas naujas dokumentas byloje yra pateikiamas ,,Pranešimų dėžutėje” (norge.no) – 
siunčiant SMS/ el. paštu – tuo pačiu metu kai dokumentas yra pasiekiamas per DinSide 3 – žr. 15 pav. 

 
3 17 pav. pateikiami ir kiti dokumentų siuntimo būdai 



15 pav.: Pasirinkus norimą pranešimą, pateikiama detali dokumento informacija. Tai gali būti tik pranešimas apie naują 
dokumentą MinSide (norge.no). Naujas funkcionalumas leidžia atidaryti dokumentą pranešimų dėžutėje arba sekti 
pateiktą nuorodą į bylas puslapyje DinSide (Bergeno savivaldybės portale). 
 

 



16 pav.: Sekite nuorodą pranešimų dėžutėj (14 punktas) arba pasirinkite ,,Bendroji apžvalga” (12 punktas) – 
atsidarysite bylą su dokumentais, kuriuos galėsite skaityti/ spausdinti 

 



 
17 pav.: Bylos dokumentus galima atidaryti ir spausdinti 

 
 



 



18 pav.: Kontrolinis patikrinimas siekiant užtikrinti, kad vartotojas perskaitytų pranešimą dėžutėje arba gautų 
dokumentą paštu. 
 
Specializuotos Bergeno savivaldybės sistemos gyventojui išsiunčia elektroninį atsakymą. Jeigu gyventojas 
atsakymo neperskaito per septynias dienas, laiškas automatiškai atspausdinamas ir išsiunčiamas paštu. 
 
Tikslas: 

- sumažinti kaštus, mažiau dokumentų siunčiant paštu 
- suaktyvinti portalo sprendimų naudojimą 
- palengvinti bylų tvarkytojų/ administratorių darbą, kadangi nereikia atsižvelgti į tai ar vartotojas yra 

užsiregistravęs norge.no  
- automatiškai taikyti 7 dienų taisyklę 

 
1. Išsiuntimo sistema siunčia pdf, pranešimo tekstą, gyventojo pašto adresą ir ID numerį į sistemą 
2. Sistema pdf failą įrašo į diską 
3. Sistema išsiunčia pranešimo tekstą į gyventojo pranešimų dėžutę MinSide (norge.no) su nuoroda dokumento 

atsisiuntimui 
4. Vartotojas perskaito pranešimą 
5. Vartotojas atsidaro nuorodą 
6. Sistema perduoda pdf failą į vartotojo naršyklę 
7. Sistema pažymi, kad pranešimas perskaitytas 
8. Po mėnesio sistema pdf failą ištrina 

 
Išimtys (susiję su aukščiau išdėstytais punktais): 
3a. Vartotojas neturi pranešimų dėžutės portale MinSide (norge.no), tačiau pateikė elektroninio pašto adresą: 
(I) Sistema išsiunčia pranešimo tekstą į gyventojo el.p. adresą portale MinSide (norge.no) su nuoroda dokumento 
atsisiuntimui 
(II) Tęsti nuo 4  
 
3b. Vartotojas neturi pranešimų dėžutės portale MinSide (norge.no) ir nenurodė el. p. adreso: 
(I) Sistema atspausdina pranešimą ir užrašą ant voko 
(II) Sistema pažymi, kad pranešimas yra atspausdintas 
(III) Tęsti nuo 8 
 
5. Vartotojas per 7 dienas neatsidaro nuorodos: 
(I) Sistema atspausdina pranešimą ir užrašą ant voko 
(II) Sistema pažymi, kad pranešimas yra atspausdintas 
(III) Tęsti nuo 8 
 
7. Siuntėjo sistema yra BKSAK: 
(I) Sistema paruošia kvitą, nurodantį laiką, kuomet vartotojas perskaitė pranešimą 
(II) Sistema išsaugo kvito dokumentą kaip naują įrašą BKSAK byloje 
 



19 pav.: Nustatytas pradinis šablonas – užtikrina tinkamą procedūrą ir dokumentaciją (iliustruojantis pav.) 
 

 
 
20 pav.: Bylos dokumentai parengti ir paruošti pateikimui į portalą DinSide ir pranešimų dėžutę (norge.no) (žr. 13,14, 
15 pav.) 

 



21 pav.: Vartotojas gali pateikti pastabas tiesiog byloje (žr. 15 pav.) naudojantis forma su dalinai užpildytu bylos 
numeriu ir pavadinimu. Pastabos rodomos byloje kaip gauti dokumentai. 
 

 



3. Techninis sprendimas 
Techninis sprendimas ,,pilnaverčiui elektroniniam aptarnavimui” gyventojams yra logiškai padalintas į šias 
pagrindines dalis: 

1. Sąveika tarp Bergeno savivaldybės portalo, MinId (prisijungimas norge.no), į paslaugas orientuotos 
architektūros sprendimas ir formų sprendimas (Sem & Stenersen) 

2. Dalinai užpildytas ir pasirinktinis (angl. - drop-down) meniu formose 
3. Automatinis formos perdavimas specializuotoms sistemoms (šiame dokumente BKSAK) ir/ arba 

dokumentų tvarkytojui 
4. Patvirtinimas į pašto dėžutę portale minside (norge.no) ir vartotojui el. paštu 
5. Sąveika su norge.no – nuorodos ir pranešimai 

 
Aprašant svarbiausius Koncepcijos patvirtinimo elementus, toliau techniniame aprašyme dėmesys bus 
skiriamas į paslaugas orientuotai architektūrai ir dviejų pagrindinių internetinių paslaugų ,pilnaverčio 
skaitmeninio aptarnavimo” paslaugų aprašymui. 
 
Įsigyjant į paslaugas orientuotą architektūrą, Bergeno savivaldybė norėjo kartu ir architektūros ir 
komponentų palaikymo. Tad 3.1 punkte aprašyta etaloninė architektūra buvo sukurta kaip 
bendradarbiaujant su tiekėju (Integrate AS). 
 
Šiai architektūrai palaikyti parinkti komponentai yra aprašyti Bendrosios savivaldos sektoriaus architektūros 
(FAKS) analizėje. Todėl šie komponentai nebus pakartotinai vardinami šiame dokumente. Taip pat svarbu 
pastebėti, kad šiame dokumente aprašytos internetinėms paslaugoms nėra būtini visi komponentai, kuriuos 
įsigijo Bergeno savivaldybė. 
 
Galimybė įdiegti į paslaugas orientuotą architektūrą su mažiau komponentų yra aprašyta kaip ,,mastelio 
kintamumas” FAKS ataskaitoje. 
Šiame dokumente pateiktu techniniu aprašymu nėra siekiama išsamiai išanalizuoti visus su 
internetinių paslaugų plėtra ir naudojimu susijusius aspektus, bet daugiau orientuojamasi į 
pagrindines architektūros sritis ir aptariamas dviejų tipinių internetinių paslaugų plėtojimas ir 
patariama, kaip tuo pasinaudoti. 
 
3.1 Etaloninė architektūra – į paslaugas orientuota architektūra Bergeno savivaldybėje 
Architektūros modeliams tradiciškai bandyta taikyti stratifikuotus modelius, pvz. atskiriant fizinį duomenų 
modelį, funkcionalumą ir vartotojo sąsają. Įvedant standartizuotą centrinį modulį iš pradžių gali atrodyti, kad 
diegiama ,,plokščia” struktūra. Nors standartizuotas centrinis modulis sukuria komunikacijos kanalus tarp 
skirtingų sistemų, ir techniškai jos gali susikalbėti viena su kita, tačiau tokia nestruktūruota komunikacija 
nebūtų gera. 
 
Žemiau pateikta schema parodo etaloninės architektūros skirtos SOA sprendimui sluoksnius. Schemos 
apačioje yra sistemos, kurios suteikia (tiekėjas/ teikėjas) funkcionalumą ir informaciją, tuo tarpu schemos 
viršuje parodytos sistemos, kurios naudoja (klientai) šį funkcionalumą arba informaciją. Atkreipkite dėmesį, 
kad schema parodo architektūros sluoksnius, o tai reiškia, kad kiekvienas sluoksnis, jį įdiegiant, gali būti 
toliau stratifikuojamas. 
 
 
 
 
 



 
 
Įstaigos taikomoji architektūra (Enterprise Application Architecture): 
Apatiniame sluoksnyje mes randame pagrindines įstaigos sistemas. Šios sistemas turi teikti pagrindines 
paslaugas kitiems sluoksniams tiesiai iš pagrindinės sistemos arba naudojant adapterius jeigu pagrindinė 
sistema negali būti keičiama. Todėl šio sluoksnio sistemos vadinamos tiekėjais (providers). Šio sluoksnio 
paslaugų pavyzdžiai yra informacijos gavimas iš sistemos ar atnaujinimas, pvz. gauti arba atnaujinti 
asmenų adresus x sistemoje. 
 
Integravimo architektūra (Integration Architecture): 
Integravimo sluoksnis teikia paslaugas nepriklausomai nuo ribų tarp pamatinių sistemų. Šio sluoksnio 
paslaugos paprastai yra trumpos (sinchroninės). Tokių paslaugų pavyzdžiai – gauti arba atnaujinti 
informaciją pamatinių sistemų atžvilgiu, pvz. keičiantis adresui gyventojui išsikeliant.  
 
Proceso architektūra (Process Architecture): 
Proceso sluoksnis teikia paslaugas kurios atitinka įstaigos procesus. Šio lygmens paslaugos paprastai yra 
ilgalaikės (asinchroninės). Šio sluoksnio paslaugų pavyzdžiai būtų paraiškų procesai iš vykdančiųjų 
programų, pvz. keičiantis adresui išsikeliant gyventojui. Tuomet integravimo sluoksnis yra atsakingas už 
adresų atnaujinimą visose pamatinėse sistemose naudojantis žemesnio sluoksnio paslaugomis.  
 
Pateikimo architektūra (Delivery Architecture): 
Viršutiniame lygmenyje matome sistemas, kurios veikia kaip žemesniuose sluoksniuose išdėstytų paslaugų 
vartotojai (consumers). Tipinis šio lygmens sistemų pavyzdys portalas ir kitos vartotojo sąsajos. 
Atkreiptinas dėmesys, kad sistema kuri teikia pagrindines paslaugas ir naudoja pagrindines paslaugas iš 
kitų bus tiek apatiniame, tiek viršutiniame sluoksnyje – vienu atveju kaip tiekėjas (provider), kitu atveju kaip 
vartotojas (consumer). 
 
Greta aukščiau aprašytų horizontalių sluoksnių, yra sritys, kurios negali apsiriboti horizontaliu lygmeniu, jos 
yra pavaizduotos kaip vertikalūs sluoksniai: 
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Informacijos architektūra (Information Architecture): 
Pagrindinės sistemos didelėje įstaigoje/ organizacijoje paprastai turi skirtingus duomenų modelius. Tas 
pats taikytina ir potencialiems pagrindinių sistemų vartotojams. Pakeisti šių sistemų modelius taip, kad jie 
atitiktų vienas kitą, dažnai yra neįmanoma. 
 
Viduriniuose sluoksniuose mes esame visiškai priklausomi nuo bendrojo objekto modelio. Toks bendras 
objekto modelis leidžia keistis informacija tarp paslaugų tiekėjų ir vartotojų nepriklausomai nuo tiekėjo ir 
vartotojo naudojamų duomenų modelių. Konvertavimą iš ir į bendrąjį objekto modelį paprastai atlieka 
standartizuotas centrinis modulis. Jeigu Įstaigos taikymo arba Pateikimo lygmenyje sukuriama nauja 
sistema, vidinis sistemos duomenų modelis turėtų būti kuo artimesnis bendrajam objekto modeliui. 
 
Saugumo architektūra (Security Architecture): 
Bendroji saugumo architektūra turi užtikrinti, kad prieiga prie paslaugų suteikiama tik autorizuotiems 
vartotojams ir kad paslaugos gali naudoti tik tuos duomenis, prie kurių turi teisę prieiti galutinis vartotojas. 
Jeigu galutinis vartotojas yra už įstaigos ribų, tai paprastai reiškia, kad jis gali prieiti prie duomenų apie 
save. 
 
Valdymo architektūra (Governance Architecture): 
Sprendimas privalo turėti bendrą valdymo modelį. Valdymo modelis taip pat privalo nustatyti kaip bus 
atliekami bendrojo objekto modelio pakeitimai. Paprastai įvedamos versijos paslaugų ir bendrojo objekto 
modelių, kurios palaiko n-paskutiniųjų versijų, tad paslaugų vartotojas turi laiko prisitaikyti prie pokyčių. 
 
 
3.2 Objekto/ informacijos modelis 
Objekto/ informacijos modelio svarba yra aprašyta FAKS ataskaitoje. 
Pagrindinis projekto tikslas Bergeno savivaldybei – stabilus objekto modelis, kadangi į paslaugas 
orientuotoje architektūroje modelis yra esminis visų paslaugų elementas. 
Žemiau pateikiama dalis Bergeno savivaldybės architektūros principų: 

• Bendrasis objekto modelis turi būti plėtojamas inkrementiškai, taip kad objekto modelis būtų 
plėtojamas sinchroniškai su kitomis sritimis naudojamomis į paslaugas orientuotoje architektūroje. 

• Bendrasis objekto modelis turi būti palaikomas neautomatiniu būdu: 
o XSDL naudojamas kaip failo formatas, XMLSPY naudojamas kaip redagavimo 

instrumentas ir Subversion naudojamas versijos kontrolei. 
•  Versijų skaičius, kurį palaiko sprendimas, turi būti ribotas. 
• Įvedant kiekvieną naują objekto modelio versiją, paskutinė palaikyta versija baigia galioti. 
• Paskirstymą (mapping) tarp bendrojo objekto modelio ir atitinkamo taikomosios programos modelio 

atlieka standartizuotas centrinis modulis (Mule). 
• Tam, kad užtikrinti laisvus ryšius turi būti daromas 1-1 paskirstymas jeigu objekto modelis ir 

atitinkamos taikomosios programos modelis yra tie patys. 
 
 
3.3 Internetinių ir integravimo paslaugų plėtojimas į paslaugas orientuotoje architektūroje 
 
Kaip dalį į paslaugas orientuotos architektūros įdiegimo projekto, greta architektūros principų gairių 
(,,gerosios praktikos”) buvo parengtos paslaugų plėtojimo gairės. Šias gaires sudaro šios pagrindinės 
dalys: 

•  Plėtojimo principai 
•  Plėtojimo sistemos 
•  Pavadinimų standartai 

 
Gairėmis siekiama užtikrinti plėtros nuoseklumą, remianti nustatytais architektūros principais ir užtikrinant, 
kad visi tiekėjai plėtojantys Bergeno savivaldybės paslaugas laikytųsi tų pačių tikslų ir principų. 
 



Siekiant pademonstruoti kaip specifinės paslaugos yra plėtojamos šio dokumento 3.3.3 ir 3.3.4 skyriuose 
dvi internetinės paslaugos ,,Paslaugos gyventojams" ir ,,Nekilnojamo turto paslaugos" yra pilnai parodytos 
WSDL formatu. 
 
Kitų Bergeno savivaldybės portale teikiamų paslaugų pavyzdžiai: 

•  OrgEnhetService 
Iš Pagrindinės duomenų valdymo sistemos (Master Data Management System – MDM) 
pateikia duomenis apie Bergeno savivaldybėje esančias įstaigas/ organizacijas. 
•  SakService 
Pateikia dokumentų valdymo duomenis iš dokumentų valdymo ir archyvavimo sistemų 
(BKSak) ir MDM. 
•  ParkeringsService 
Suteikia prieigą prie Bergen Parkering klientų aptarnavimo ir informuoja apie laisvas vietas 
automobilių stovėjimo aikštelėje. 
•  ProfilService 
Internetinės portalo paslaugos pateikiančios apžvalgą apie Bergeno savivaldybės portalo 
vartotojų aptarnavimą. 
•  SkjemaService 
Teikia formų tvarkymo paslaugas. Pavyzdys būtų įvairios gyventojų teikiamos paraiškų 

formos. 
 

Bergeno savivaldybėje nuolat vyksta paslaugų identifikavimas ir plėtojimas. Šie procesai vyksta 
kaip dalis portalo plėtros programos, bet kartu dėl integracijos tarp ir su specializuotomis 
sistemomis. 
 
3.3.1 Apibrėžimai 
Geresniam internetinių paslaugų supratimui pateikiame šiuos apibrėžimus  
(šaltinis: Wikipedia): 
 
Internetinės paslaugos (web services): 
Internetinė paslauga W3C yra apibrėžiama kaip programinės įrangos sistema, skirta palaikyti suderintą 
kompiuterio su kompiuteriu sąveiką tinkle. Ji turi sąsają aprašytą kompiuterio suprantamu formatu (pasaulinio 
tinklo paslaugų apibrėžimo kalba WSDL). Kitos sistemos su internetine paslauga sąveikauja jos aprašyme nustatytu 
būdu naudojant SOAP pranešimus, paprastai perduodamus naudojant HTTP su XML keitimu į nuoseklią formą 
(serialization) kartu su kitais web standartais. 
 
WSDL: 
Pasaulinio tinklo paslaugų apibrėžimo kalba (WSDL) yra apibrėžimo kalba, skirta aprašyti internetines paslaugas 
(elektronines paslaugas teikiamas per Pasaulinį žiniatinklį - World Wide Web). WSDL dokumentai aprašo pasaulinio 
tinklo paslaugų suteikiamas funkcijas, kaip jas vykdyti ir kur jos yra, nustato standartą dialogui tarp kliento ir tiekėjo. 
WSDL leidžia tiekėjui nurodyti iš kokių paslaugų galimas pasirinkimas ir (kiekvienai tokiai paslaugai) kokie 
protokolai gali būti naudojami bendravimui su klientu, taip pat kokį formatą naudoti pokalbiui. 
Kalbą sukūrė nepriklausoma organizacija W3C. Pirmoji versija (versija 1.0) pasirodė 2000 m., vėliau 
paskelbta peržiūrėta ir papildyta (versija 2.0). Joje aprašomi SOAP ir HTTP protokolai bei kalbos formatas 
pagal meta kalbą XML. 
 
SOAP: 
SOAP  - yra nuo platformos nepriklausomas protokolas skirtas keisti XML žinutėmis duomenų tinkle. SOAP 
suteikia pagrindą internetinėms paslaugoms (elektroninėms paslaugoms teikiamoms per Pasaulinį 
žiniatinklį). Paprastai žinučių perdavimui naudoja HTTP/HTTPS. Iš pradžių vadinta paprastos kreipties į 
objektus protokolu (Simple Object Access Protocol), vėliau – į paslaugas orientuotos architektūros 
protokolu. 
 
HTTP: 



HTTP (Hypertext Transfer Protocol) taikomojo lygio protokolas, sudarantis World Wide Web komunikacijos 
pagrindą. HTTP yra užklausimo - atsakymo protokolas, jungiantis klientą ir serverį. HTTP klientas, pavyzdžiui, 
naršyklė, inicijuoja užklausimą prisijungdamas TCP/IP ryšiu prie tam tikro nutolusio kompiuterio prievado (port) 
(pagal nutylėjimą naudojamas 80). HTTP serveris klausosi šio prievado, laukdamas kliento užklausos, pavyzdžiui, 
„GET / HTTP/1.1“ (užklausiančios pradinio serverio puslapio), bei susijusio MIME informacinio pranešimo, 
nusakančio užklausos prigimtį, taip pat kartais po informacinio pranešimo gali sekti ir papildoma informacija. Gavęs 
užklausą, serveris atgal siunčia atsakymo eilutę („200 OK“ sėkmės atveju), ir susijusį pranešimą, kuris dažniausiai yra 
HTML puslapis. 
 
HTTP skiriasi nuo TCP pagrįstų protokolų, tokių kaip FTP tuo, kad jungimasis pasibaigia kai tik užklausa 
(ar užklausų seka) yra atliktos. Dėl to HTTP idealiai tinka Pasauliniam žiniatinkliui kur puslapiai yra dažnai 
nurodo į kitus puslapius kituose serveriuose. 
 
HTTPS yra saugi HTTP versija, naudojanti SSL/TLS sauganti duomenis. Šis protokolas įprastai naudoja 443 TCP 
prievadą.  
 
3.3.2 Standartizuotas centrinis modulis  
Svarbiausias komponentas į paslaugas orientuotoje architektūroje yra standartizuotas centrinis modulis (tai 
pat vadinamas ESB - Enterprise Serivce Bus). Bergeno savivaldybė pasirinko naudoti standartizuotą 
centrinį modulį iš Mule. Šis modulis sąveikauja tarp skirtingų architektūros sluoksnių ir veikia kaip 
mediatorius tarp lygmenų. 
Standartizuoto centrinio modelio funkcijas lengviausia pasitelkiant VETRO: 

� Validate - Patvirtinti įeinančius pranešimus. 
� Enrich – Papildyti pranešimus informacija, kurios siuntėjas neturi, bet kuri yra reikalinga gavėjui. 
� Transform – Transformuoti pranešimus iš siuntėjo siunčiamo formato į gavėjui priimtiną formatą. 
� Route – Maršrutas nuo siuntėjo iki gavėjo. 
� Operate – Užtikrinti, kad gavėjas atlieka pageidautus veiksmus, įskaitant klaidų nustatymą ir 
monitoringą. 

Mule naudojama konvertuoti (transformuoti ir papildyti) pranešimų turinį tarp vidurinio sluoksnio naudojamo 
bendrojo objekto modelio ir kituose sprendimo lygiuose naudojamų specifinių sistemas atitinkančių objekto 
modelių. 
 
3.3.3 Internetinių paslaugų naudojimas ,,pilnaverčio elektroninio aptarnavimo" koncepcijoje 
Internetinės paslaugos kaip žemiau aprašyta yra skirtos: 

•  Paslaugos gyventojams: 
Nuskaito asmeninę informaciją apie prisijungusį vartotoją iš Bergeno savivaldybės Master Data 
Management (MDM) sistemos ir ją pateikia Portalo ekrane bei formoje, kaip dalinai užpildytus 
duomenis. 

• Žemiau pateikiama šios internetinės paslaugos teikimo informacija (žr. 2 skyriuje pateiktus 
pav.): 

o 6 pav.– dalis asmens informacijos nuskaitoma iš MDM sistemos ir pateikiama formos 
laukeliuose kaip dalinai užpildyta informacija. 
o 8 pav.- asmens informacija (vardas, adresas ir gimimo data) rodoma kaip Portalo 
puslapio antraštė vartotojui prisijungus. 

• Nekilnojamo turto paslaugos: 
Nuskaito nekilnojamo turto informaciją iš Bergeno savivaldybės MDM sistemos ir ją pateikia Portale 

bei kaip dalinai užpildytus duomenis formoje. 
• Žemiau pateikiama šios internetinės paslaugos teikimo informacija (žr. 2 skyriuje pateiktus 

pav.): 
o 6 pav.– dalis nekilnojamo turto informacijos nuskaitoma iš MDM sistemos ir pateikiama 
formos laukeliuose kaip dalinai užpildyta informacija. 
o 6 pav.– informacija pasirinktiniuose meniu punktuose.  
Internetinė paslauga nuskaito informaciją iš MDM sistemos ir parodo esamas gatves 
Bergeno savivaldybėje. 



o 8/11 pav.- nuoroda kairėje pusėje <Mine eiendommer (mano nekilnojamas turtas)>  
pateikia visų prisijungusio vartotojo turimų nekilnojamojo turto objektų Bergeno 
savivaldybėje apžvalgą. 

Žemiau pateikiami pilni WSDL failai aprašantys aukščiau minėtas paslaugas.  
 
 



3.3.4 Paslaugos gyventojams 
Paslaugos gyventojams WSDL: 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><wsdl:definitions name="PersonService" 

targetNamespace="http://bergen.kommune.no/biz/bk/grunndata/v1" 

xmlns:ns1="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 

xmlns:tns="http://bergen.kommune.no/biz/bk/grunndata/v1" 

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

<wsdl:types> 

<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" 

targetNamespace="http://bergen.kommune.no/com/biz/bk/v1" 

xmlns="http://bergen.kommune.no/com/biz/bk/v1" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

<xs:complexType name="UserContext"> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="userid" type="xs:string" /> 

<xs:element name="onBehalfOfId" nillable="true" type="xs:string" /> 

<xs:element name="appid" type="xs:string" /> 

<xs:element name="transactionid" nillable="true" type="xs:string" /> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

</xs:schema> 

<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" 

targetNamespace="http://bergen.kommune.no/com/biz/bk/grunndata/v1" 

xmlns:ns1="http://w3.brreg.no/seres/ks/formosrezultatai/bendri/grunndata-v01" 

xmlns:tns="http://bergen.kommune.no/com/biz/bk/grunndata/v1" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

<xs:import namespace="http://w3.brreg.no/seres/ks/formosrezultatai/bendri/grunndata-v01" /> 

<xs:complexType name="Gyventojas"> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="person" type="ns1:Person" /> 

<xs:element name="namuadresas " type="tns:namuadresas" /> 

<xs:element name="pastoadresas" type="tns:pastoadresas" /> 

<xs:element name="familienr" type="xs:string" /> 

<xs:element name="lytis" type="tns:lytis" /> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name="namuadresas"> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="gatve" type="xs:string" /> 

<xs:element name="postnr_sted" type="ns1:AdministracinisPastoSkyrius" /> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name="Pastoadresas"> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="adresse1" type="xs:string" /> 

<xs:element name="adresse2" type="xs:string" /> 

<xs:element name="adresse3" type="xs:string" /> 

<xs:element name="indeksas" type="xs:string" /> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<xs:simpleType name="Kjønn"> 

<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:enumeration value="M" /> 

<xs:enumeration value="K" /> 

</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 

</xs:schema> 

<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" 

targetNamespace="http://w3.brreg.no/seres/ks/ formosrezultatai/bendri/grunndata-v01" 

xmlns:tns="http://w3.brreg.no/seres/ks/ formosrezultatai/bendri/grunndata-v01" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

<xs:complexType name="Person"> 

<xs:sequence> 

<xs:element minOccurs="0" name="id" type="tns:Asmensidentifikatorius" /> 

<xs:element minOccurs="0" name="vardas" type="tns:Vardas" /> 

<xs:element minOccurs="0" name="gimimodata" type="tns:Data" /> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name="AsmensidentifikatoriusPersonidentifikator"> 

<xs:sequence> 

<xs:element minOccurs="0" name="gimimodata" type="xs:string" /> 

<xs:element minOccurs="0" name="dnummer" type="xs:string" /> 

<xs:element minOccurs="0" name="dufnummer" type="xs:string" /> 
</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name="Vardas"> 

grunndata – pagrindiniai duomenys 



 PersonService WSDL (Paslaugos gyventojams): 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><wsdl:definitions name="Paslaugosgyventojams" 

targetNamespace="http://bergen.kommune.no/biz/bk/grunndata/v1" 

xmlns:ns1="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 

xmlns:tns="http://bergen.kommune.no/biz/bk/grunndata/v1" 

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

<wsdl:types> 

<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" 

targetNamespace="http://bergen.kommune.no/com/biz/bk/v1" 

xmlns="http://bergen.kommune.no/com/biz/bk/v1" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

<xs:complexType name="UserContext"> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="userid" type="xs:string" /> 

<xs:element name="onBehalfOfId" nillable="true" type="xs:string" /> 

<xs:element name="appid" type="xs:string" /> 

<xs:element name="transactionid" nillable="true" type="xs:string" /> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

</xs:schema> 

<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" 

targetNamespace="http://bergen.kommune.no/com/biz/bk/grunndata/v1" 

xmlns:ns1="http://w3.brreg.no/seres/ks/formosrezultatas/bendri/grunndata-v01" 

xmlns:tns="http://bergen.kommune.no/com/biz/bk/grunndata/v1" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

<xs:import namespace="http://w3.brreg.no/seres/ks/formosrezultatas/bendri/grunndata-v01" /> 

<xs:complexType name="Gyventojai"> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="asmuo" type="ns1:Asmuo" /> 

<xs:element name="namuadresas" type="tns:namuadresas" /> 

<xs:element name="pastoadresas" type="tns:Pastoadresas" /> 

<xs:element name="pavarde" type="xs:string" /> 

<xs:element name="lytis" type="tns:Kjønn" /> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name="namuadresas"> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="gatve" type="xs:string" /> 

<xs:element name="postnr_sted" type="ns1:AdministracinisPastoSkyrius" /> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name="Pastoadresas"> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="adresas1" type="xs:string" /> 

<xs:element name="adresas2" type="xs:string" /> 

<xs:element name="adresas3" type="xs:string" /> 

<xs:element name="indeksas" type="xs:string" /> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<xs:simpleType name="Lytis"> 

<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:enumeration value="M" /> 

<xs:enumeration value="K" /> 

</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 

</xs:schema> 

<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" 

targetNamespace="http://w3.brreg.no/seres/ks/formosrezultatas/bendri/grunndata-v01" 

xmlns:tns="http://w3.brreg.no/seres/ks/skjemaresultat/felles/grunndata-v01" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

<xs:complexType name="Asmuo"> 

<xs:sequence> 

<xs:element minOccurs="0" name="id" type="tns:Asmensidentifikatorius" /> 

<xs:element minOccurs="0" name="vardas" type="tns:Vardas" /> 

<xs:element minOccurs="0" name="gimimodata" type="tns:Data" /> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name="Asmensidentifikatorius"> 

<xs:sequence> 

<xs:element minOccurs="0" name="idnumeris" type="xs:string" /> 

<xs:element minOccurs="0" name="dnumeris" type="xs:string" /> 

<xs:element minOccurs="0" name="dufnumeris" type="xs:string" /> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name="Vardas"> 



<xs:sequence> 

<xs:element name="vardas" type="xs:string" /> 

<xs:element name="pavard÷" type="xs:string" /> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name="Dato"> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="diena" type="xs:int" /> 

<xs:element name="m÷nuo" type="xs:int" /> 

<xs:element name="metai" type="xs:positiveInteger" /> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name="Administracinispastoskyrius"> 

<xs:sequence> 

<xs:element minOccurs="0" name="pastoindeksas" type="xs:string" /> 

<xs:element minOccurs="0" name="miestas" type="xs:string" /> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name="Adresas"> 

<xs:sequence> 

<xs:element minOccurs="0" name="gyldig" type="tns:laikotarpis" /> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name="laikotarpis"> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="fomDato" type="tns:Dato" /> 

<xs:element name="tomDato" type="tns:Dato" /> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name="adresasgatve"> 

<xs:complexContent> 

<xs:extension base="tns:adresas"> 

<xs:sequence> 

<xs:element minOccurs="0" name="gatenavn" type="xs:string" /> 

</xs:sequence> 

</xs:extension> 

</xs:complexContent> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name="elektroninisadresas"> 

<xs:complexContent> 

<xs:extension base="tns:Adresas"> 

<xs:sequence /> 

</xs:extension> 

</xs:complexContent> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name="elpastoadresas"> 

<xs:complexContent> 

<xs:extension base="tns:elektroninisadresas"> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="elpastoadresas" type="xs:anyType" /> 

</xs:sequence> 

</xs:extension> 

</xs:complexContent> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name="Telefononumeris"> 

<xs:complexContent> 

<xs:extension base="tns:elektroninisadresas"> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="telefononumeris" type="xs:anyType" /> 

</xs:sequence> 

</xs:extension> 

</xs:complexContent> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name="Faksonumeris"> 

<xs:complexContent> 

<xs:extension base="tns:Elektroninisadresas"> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="faksonumeris" type="xs:anyType" /> 

</xs:sequence> 

</xs:extension> 

</xs:complexContent> 

</xs:complexType> 

</xs:schema> 

<xsd:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="unqualified" 

targetNamespace="http://bergen.kommune.no/biz/bk/grunndata/v1" 

xmlns:ns0="http://bergen.kommune.no/com/biz/bk/v1" 

xmlns:ns1="http://bergen.kommune.no/com/biz/bk/grunndata/v1" 

xmlns:tns="http://bergen.kommune.no/biz/bk/grunndata/v1" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

<xsd:import namespace="http://bergen.kommune.no/com/biz/bk/v1" /> 

<xsd:import namespace="http://bergen.kommune.no/com/biz/bk/grunndata/v1" /> 



<xsd:element name="retrievePerson" type="tns:retrievePerson" /> 

<xsd:complexType name="retrievePerson"> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element minOccurs="0" name="userContext" type="ns0:UserContext" /> 

<xsd:element minOccurs="0" name="IDnumeris" type="xsd:string" /> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

<xsd:element name="retrievePersonResponse" type="tns:retrievePersonResponse" /> 

<xsd:complexType name="retrievePersonResponse"> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element minOccurs="0" name="return" type="ns1:gyventojai" /> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:schema> 

</wsdl:types> 

<wsdl:message name="retrievePersonResponse"> 

<wsdl:part element="tns:retrievePersonResponse" name="parameters"> 

</wsdl:part> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="retrievePerson"> 

<wsdl:part element="tns:retrievePerson" name="parameters"> 

</wsdl:part> 

</wsdl:message> 

<wsdl:portType name="PersonService"> 

<wsdl:operation name="retrievePerson"> 

<wsdl:input message="tns:retrievePerson" name="retrievePerson"> 

</wsdl:input> 

<wsdl:output message="tns:retrievePersonResponse" name="retrievePersonResponse"> 

</wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

</wsdl:portType> 

<wsdl:binding name="PersonServiceSoapBinding" type="tns:PersonService"> 

<soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" /> 

<wsdl:operation name="retrievePerson"> 

<soap:operation soapAction="" style="document" /> 

<wsdl:input name="retrievePerson"> 

<soap:body use="literal" /> 

</wsdl:input> 

<wsdl:output name="retrievePersonResponse"> 

<soap:body use="literal" /> 

</wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

</wsdl:binding> 

<wsdl:service name="PersonService"> 

<wsdl:port binding="tns:PersonServiceSoapBinding" name="biz.bk.grunndata.PersonServicev1"> 

<soap:address location="http://test-soautv. 

iktfou.no:9081/biz/bk/grunndata/PersonService-v1" /> 

</wsdl:port> 

</wsdl:service> 

</wsdl:definitions> 



3.3.5 Nekilnojamo turto paslaugos 
EiendomsService WSDL (Nekilnojamo turto paslaugų WSDL): 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><wsdl:definitions name="Nekilnojamoturtopaslaugos" 

targetNamespace="http://bergen.kommune.no/biz/bk/grunndata/v1" 

xmlns:ns1="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 

xmlns:tns="http://bergen.kommune.no/biz/bk/grunndata/v1" 

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

<wsdl:types> 

<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" 

targetNamespace="http://bergen.kommune.no/com/biz/bk/v1" 

xmlns="http://bergen.kommune.no/com/biz/bk/v1" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

<xs:complexType name="UserContext"> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="userid" type="xs:string" /> 

<xs:element name="onBehalfOfId" nillable="true" type="xs:string" /> 

<xs:element name="appid" type="xs:string" /> 

<xs:element name="transactionid" nillable="true" type="xs:string" /> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

</xs:schema> 

<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" 

targetNamespace="http://bergen.kommune.no/com/biz/bk/nekilnojamasturtas/v1" 

xmlns:tns="http://bergen.kommune.no/com/biz/bk/nekilnojamasturtas/v1" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

<xs:complexType name="Grunnident"> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="ukionr" type="xs:int" /> 

<xs:element name="bruksnr" type="xs:int" /> 

<xs:element name="festenr" type="xs:int" /> 

<xs:element name="skyriausnr" type="xs:int" /> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name="nekilnojamasturtas"> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="nekilnojamoturtonr" type="xs:int" /> 

<xs:element name="nekilnojamoturtorusis" type="xs:string" /> 

<xs:element name="nekilnojamoturtovieta" type="xs:integer" /> 

<xs:element name="nekilnojamoturtoigijimodata" type="xs:dateTime" /> 

<xs:element name="registruotas" type="xs:boolean" /> 

<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="adresser" nillable="true" 

type="tns:Adresse" /> 

<xs:element name="grunnident" type="tns:pagrindinisident" /> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name="Adresas"> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="adresasnr" type="xs:int" /> 

<xs:element name="savivaldybesnr" type="xs:int" /> 

<xs:element name="gatvenr" type="xs:int" /> 

<xs:element name="namasnr" type="xs:int" /> 

<xs:element name="raide" type="xs:string" /> 

<xs:element name="gatvespavadinimas" type="xs:string" /> 

<xs:element name="adf" type="xs:string" /> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

</xs:schema> 

<xsd:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="unqualified" 

targetNamespace="http://bergen.kommune.no/biz/bk/grunndata/v1" 

xmlns:ns0="http://bergen.kommune.no/com/biz/bk/v1" 

xmlns:ns1="http://bergen.kommune.no/com/biz/bk/nekilnojamasturtas/v1" 

xmlns:tns="http://bergen.kommune.no/biz/bk/grunndata/v1" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

<xsd:import namespace="http://bergen.kommune.no/com/biz/bk/v1" /> 

<xsd:import namespace="http://bergen.kommune.no/com/biz/bk/nekilnojamasturtas/v1" /> 

<xsd:element name="retrieveEiendom" type="tns:retrievenekilnojamasturtas" /> 

<xsd:complexType name="retrievenekilnojamasturtas"> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element minOccurs="0" name="userContext" type="ns0:UserContext" /> 

<xsd:element minOccurs="0" name="grunnident" type="ns1:Grunnident" /> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

<xsd:element name="retrieveEiendomResponse" type="tns:retrieveNekilnojamasturtasResponse" /> 

<xsd:complexType name="retrieveNekilnojamasturtasResponse"> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element minOccurs="0" name="return" type="ns1:Nekilnojamasturtas" /> 



</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

<xsd:element name="retrieveNekilnojamoturtoobjektus" type="tns:retrieveNekilnojamoturtoobjektus" /> 

<xsd:complexType name="retrieveNekilnojamoturtoobjektus"> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element minOccurs="0" name="userContext" type="ns0:UserContext" /> 

<xsd:element minOccurs="0" name="IDnumeris" type="xsd:string" /> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

<xsd:element name="retrieveNekilnojamoturtoobjektusResponse" 

type="tns:retrieveNekilnojamoturtoobjektusResponse" /> 

<xsd:complexType name="retrieveNekilnojamoturtoobjektusResponse"> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="return" type="ns1:Nekilnojamasturtas" /> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:schema> 

</wsdl:types> 

<wsdl:message name="retrieveNekilnojamaturtaResponse"> 

<wsdl:part element="tns:retrieveNekilnojamaturtaResponse" name="parameters"> 

</wsdl:part> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="retrieveNekilnojamoturtoobjektusResponse"> 

<wsdl:part element="tns:retrieveNekilnojamoturtoobjektusResponse" name="parameters"> 

</wsdl:part> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="retrieveNekilnojamaturta"> 

<wsdl:part element="tns:retrieveNekilnojamaturta" name="parameters"> 

</wsdl:part> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="retrieveNekilnojamoturtoobjektus"> 

<wsdl:part element="tns:retrieveNekilnojamoturtoobjektus" name="parameters"> 

</wsdl:part> 

</wsdl:message> 

<wsdl:portType name="Nekilnojamoturtopaslaugos"> 

<wsdl:operation name="retrieveNekilnojamaturta"> 

<wsdl:input message="tns:retrieveNekilnojamaturta" name="retrieveNekilnojamaturta"> 

</wsdl:input> 

<wsdl:output message="tns:retrieveNekilnojamaturtaResponse" name="retrieveNekilnojamaturtaResponse"> 

</wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="retrieveNekilnojamoturtoobjektus"> 

<wsdl:input message="tns:retrieveNekilnojamoturtoobjektus" name="retrieveNekilnojamoturtoobjektus"> 

</wsdl:input> 

<wsdl:output message="tns:retrieveNekilnojamoturtoobjektusResponse" 

name="retrieveNekilnojamoturtoobjektusResponse"> 

</wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

</wsdl:portType> 

<wsdl:binding name="NekilnojamoturtoPaslaugosSoapBinding" type="tns: NekilnojamoturtoPaslaugos"> 

<soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" /> 

<wsdl:operation name="retrieveNekilnojamaturta"> 

<soap:operation soapAction="" style="document" /> 

<wsdl:input name="retrieveNekilnojamaturta> 

<soap:body use="literal" /> 

</wsdl:input> 

<wsdl:output name="retrieveNekilnojamaturtaResponse"> 

<soap:body use="literal" /> 

</wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="retrieveEiendommer"> 

<soap:operation soapAction="" style="document" /> 

<wsdl:input name="retrieveEiendommer"> 

<soap:body use="literal" /> 

</wsdl:input> 

<wsdl:output name="retrieveNekilnojamoturtoobjektusResponse"> 

<soap:body use="literal" /> 

</wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

</wsdl:binding> 

<wsdl:service name="NekilnojamoturtoPaslaugos"> 

<wsdl:port binding="tns:NekilnojamoturtoPaslaugosSoapBinding" 

name="biz.bk.grunndata. NekilnojamoturtoPaslaugos-v1"> 

<soap:address location="http://test-soautv. 

iktfou.no:9081/biz/bk/grunndata/NekilnojamoturtoPaslaugos-v1" /> 

</wsdl:port> 

</wsdl:service> 

</wsdl:definitions> 



3.4 Internetinių ir integracijos paslaugų plėtojimas ir priežiūra 
3.4.1 Struktūra 
Bergeno savivaldybėje yra aiškiai atskirti skyriai, atsakingi už reikalavimų/ užsakymų kompetenciją IRT 
srityje, ir skyriai, atsakingi už IRT sistemų ir paslaugų veikimą ir priežiūrą. Žemiau pateiktoje schemoje 
pateikiama Bergeno savivaldybės finansų, konkurencijos ir restruktūrizavimo departamento organizacinė 
struktūra (2009 m. kovo mėn.): 
 
 

 
 
 
 
 
Už reikalavimų nustatymo/ užsakymų kompetenciją IRT srityje yra atsakingas konkurencijos ir plėtros 
skyrius. Eksploatacija, IRT klausimai yra išskirti kaip rezultatus pateikiantys skyriai. 
 
Internetinių paslaugų plėtojimas pirmiausiai vykdomas plėtojimo komandoje Portalo organizacijoje arba 
perkant sprendimus iš išorės tiekėjų. Už į paslaugas orientuotos architektūros diegimą ir plėtojimą yra 
atsakinga Portalo organizacija. 
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Architektūros ir integravimo grupė rengia reikalavimus tiek Bergeno savivaldybės Portalo plėtojimo 
programai, tiek sistemų pirkimams/ pakeitimams. 
 
3.4.2 Plėtojimo testavimas ir darbo aplinka 
Portalo organizacija sukūrė plėtojimo aplinką Portalui, į paslaugas orientuotai architektūrai, plėtojimo 
instrumentams ir kt. Plėtojimo aplinka turėtų būti kuo artimesnė testavimo ir darbo aplinkai. 
 
IRT reikalų skyrius kartu su Portalo organizacija sukūrė testavimo ir darbo aplinką ir jos palaikymas yra 
reglamentuojamas SLA (Service Level Agreement – Paslaugų lygio sutartis) susitarimais. 
Bergeno savivaldybė yra dar tik pradeda naudoti į paslaugas orientuotą architektūrą, todėl greitu laiku gali 
atsirasti komponentų, versijų ir darbo aplinkos diegimo pakeitimų. 
Atsižvelgiant į tai, kad savivaldos sektoriuje taikomas labai platus spektras operacinių aplinkų, šiame 
dokumente netikslinga detaliai aprašyti kokia operacinė aplinka į paslaugas orientuotai architektūrai yra 
Bergeno savivaldybėje. 
 
3.4.3 Tolimesnė į paslaugas orientuotos architektūros plėtra ir administravimas 
Bergeno savivaldybė toliau plėtodama į paslaugas orientuotą architektūrą plėtroje kurs arba įsigys 
internetines paslaugas skirtas ne vien Portalo specifikai. Joms bus nustatyti reikalavimai, kad integracija 
tarp specializuotų sistemų kiek įmanoma naudotųsi į paslaugas orientuotą architektūra. 
 
Siekiant kuo geresnio internetinių paslaugų pakartotinio naudojimo ir sinergijos sistemų pirkimuose ir 
integracijoje, bus tobulinamos į paslaugas orientuotos architektūros procedūros ir darbo procesai. Žemiau 
pateiktoje schemoje parodyta kaip Bergeno savivaldybė pageidauja organizuoti valdymą ir administravimą.: 
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Žemiau pateikiama trumpa tolimesnių Bergeno savivaldybės veiksmų santrauka: 
• Sukurti ir įtvirtinti architektūros ir integracijos strategiją- žr. aukščiau pateiktą schemą. Kaip šios 

strategijos dalis bus sukurtos gairės tolesnei į paslaugas orientuotos architektūros plėtrai. 
 

• Pirkimų sistemos įgyvendinimui reikalinga parengti Business Case. Tam reikės identifikuoti 
architektūrą ir integraciją. Pirkimų sistemai architektūros ir integracijos reikalavimai bus tiekėjams 
nustatyti laikantis aukščiau minėtos strategijos. Taip pat bus nustatyti reikalavimai paslaugų 
identifikavimui (internetinių paslaugų). 
 

• Siekiant kontroliuoti išplėtotas paslaugas bus sukurtas paslaugų registras. Šiame registre greta 
bendrosios apžvalgos bus pateikiamas internetinių paslaugų aprašymas, nurodant versijos 
kontrolę. 
 

• Bergeno savivaldybė nori pradėti proceso modeliavimą naudojant Verslo proceso modeliavimo 
notifikaciją (Business Process Modelling Notification). Proceso modeliavimas su šia notifikacija 
paprastai atliekamas Verslo proceso valdymo (Business Process Management) sistemoje. Bergeno 
savivaldybė tokią sistemą jau įsigijo. BPMN naudojimas leidžia plėtoti automatizuotus procesus. 
Tokie procesai yra galimi, kai BPM sistema palaiko BPMN procesų saugojimą kaip Verslo procesų 
vykdymo kalbą (Business Process Execution Language (BPEL)). Internetinės paslaugos tokiuose 
automatizuotuose procesuose bus komponentais, kurie vykdys funkcijas (internetinės paslaugos 
bus susiejamos su procesais). 
 

• Sukūrus automatizuotus procesus bus pageidaujama pradėti proceso stebėjimą (Business Activity 
Monitoring - BAM). BAM pagerins ir palengvins į paslaugas orientuotos architektūros integracijos 
priežiūrą ir kontrolę.  


