Ändringsrutin i goAML Version 1.0 2019-12-02
Inledning
Detta dokument beskriver olika typer av förändringar och krav som kan komma att bli
aktuella i goAML efter goLIVE (d.v.s. efter startdatumet 2020-01-13) samt när
förändringen kommuniceras till berörda innan den effektueras.
Ändringar i krav och dokumentation kan vara av olika typ och ha olika påverkan och
har därför delats in i olika kategorier. Ändringsrutinen gäller sådana ändringar som
Finanspolisen själv råder över.
Övriga förändringar såsom nya krav i lagstiftning eller ändrade förutsättningar från
leverantören av systemet behöver hanteras i särskild ordning. Finanspolisens
inställning är att ha en dialog med verksamhetsutövarna och att i så god tid som det är
möjligt kommunicera sådana övriga förändringar.

Rutin för ändring generellt
Att ändring kommer att ske, när den kommer att ske samt vilken typ av förändring det
rör sig om kommer att skickas ut genom ett meddelande på anslagstavlan till alla som
har registerat sig i goAML. Tillhörande dokumentation kommer att läggas upp på
goAML’s portal.

Versionshantering
Dokumentationen om goAML såsom XML-specifikation och XML-schema finns i olika
versioner. Exemplen nedan utgår från att både XML-specifikationen och schemat har
version 1.0.0 vid goLIVE. Specifikationen och schemat kan förändras oberoende av
varandra och har därför inte samma versionshistorik.

Klassificering av ändringar
En ändring kan ha olika innebörd och påverkan på enskilda verksamhetsutövare.
Ändringarna klassas därför på olika sätt och ges olika tid för hur lång tid innan de ska
kommuniceras innan de börjar gälla.

Ej bakåtkompatibel förändring
En ej bakåtkompatibel förändring innebär att verksamhetsutövare som använder sig av
en XML-fil vid rapportering och vid svar på begäran inte kan använda det gamla
schemat. Någon form av implementation krävs av verksamhetsutövaren.
Specifikation och schema kommer att få versionsnummer 2.0.0
Ändringen skickas ut 6 månader innan den börjar gälla.

Exempel på ej båtkompatibla förändringar
 Platsbyten av fält, t.ex. ”IP-adress” och ”Hårdvaru-ID” byter plats
 Ändring av innehållet i ett fält såsom i.s.f. ”Kommentar” ska ”Plats” anges
 Ett valfritt fält ändras till att bli obligatoriskt
 Nya val i listor som behövs för att kunna rapportera ett sammanhang, t.ex. en
ny kontotyp för en specifik referens på ett Konto, kort, etc.
 Förändringar i business rules

Bakåtkompatibel förändring
En bakåtkompatibel förändring innebär att det gamla schemat fortfarande kan
användas så länge inte en ej bakåtkompatibel förändring kommer.
Specifikation och schema kommer att få versionsnummer 1.1.0
Ändringen skickas ut 1 månad innan den börjar gälla.
Exempel på bakåtkompatibla förändringar
Tillägg av värden i listor som inte innebär en förändring i övrigt såsom en uppdatering
av listan med länder eller valutor. D.v.s. det går att rapportera så länge det inte
påverkar vad det är man ska rapportera.

Ändring av text
Är en förändring som endast rör text eller innehåll i övrigt.
Specifikation och schema kommer att få versionsnummer 1.0.1
Ändringen börjar gälla direkt efter att den kommunicerats.

Exempel på förändringar av text
 Ett nytt förtydligande exempel har lagts till för hur man ska ange uppgifter om
objektet Konto, kort, etc.
 Text som finns per nod i den inbyggda schemadokumentationen har justerats.

Typ av ändring, tabell

Typ av ändring
Ej bakåtkompatibel förändring
Bakåtkompatibel förändring
Ändring av text

Tid innan ändring
6 mån

Versionsändring
2.0.0

1 mån

1.1.0

Ingen tid

1.0.1

