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1. Versionslogg
Lupp 6.5 innehåller inga API-förändringar jämfört med Lupp 6.4.

Lupp 6.4 innehåller inga API-förändringar jämfört med Lupp 6.3.






Under Interface IAPIService har metoden MarkNoteAsDeleted
tillkommit
Ny funktion SaveMission2 har tillkommit. Skillnaden mot SaveMisson
är att parametrarna communicationChannel och positionUpdated
tillkommit i SaveMission2. I övrigt är allt annat identiskt.
Ny funktion SaveNote2 har tillkommit. Skillnaden mot SaveNote är att
parametern attributes tillkommit i SaveNote2. I övrigt är allt annat
identiskt.
Ny funktion SaveAndReturnNote2 har tillkommit. Skillnaden mot
SaveAndReturnNote är att parametern attributes tillkommit i
SaveAndReturnNote2. I övrigt är allt annat identiskt.
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2. Om Lupp API
Lupp 6 har byggts på ett sätt som möjliggör att tredjepartsutvecklare kan utöka
funktionaliteten. Lupp API (Application Programming Interface) är en
regeluppsättning för hur andra applikationer kan kommunicera med Lupp.
Dessa regler kan komma att utökas, men existerande regler kommer aldrig
ändras på så sätt att tredjepartsapplikationer slutar fungera. Genom att utbyta
information genom Lupp API säkerställs således funktionaliteten hos
tredjepartsapplikationer, även om Lupp API utökas i senare versioner.
Lupp API är en WCF-service som kan användas ”på distans” (t.ex. över
nätverk).
Lupp API består av tre operations contract vid namn IAPIService,
IAPINotificationsService och IUnitService.

Funktioner i Lupp API kommer att tas fram efterhand som behov uppstår. Ett
antal funktioner i Lupp API har redan tagits fram och används i Lupp.
Lupp Import, den funktion som läser information från t.ex. SOS Alarm:s
larmfiler, använder Lupp API för att importera insatser till systemet.
Aurorapositioneringen är ytterligare en funktion i Lupp Import, vilket gör att
även positionshantering och statushantering finns i Lupp API.

För att få Lupp API att fungera behöver du ansluta mot tjänsten ”RIB
Exchange”. Den kan publicera ett metadatainterface för att enklare kunna
ansluta sig till den under utvecklingsstadiet.
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För att få tjänsten att publicera metadata lägger du in följande taggar i ”RIB
Exchange.exe.config”. Notera att det endast är taggar markerade i ljusgrått som
skall läggas in.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
.
.
.
<system.serviceModel>
<behaviors>
<serviceBehaviors>
.
.
.
<behavior name="EventMissionServiceBehavior" >
<serviceMetadata httpGetEnabled="true" />
<serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="True"/>
</behavior>
</serviceBehaviors>
</behaviors>
<services>
<service name="MSB.RIB.Lupp.Services.UnitPositioningService" behaviorConfiguration="EventMissionServiceBe
havior">
<endpoint address="mex" binding="mexHttpBinding" contract="IMetadataExchange"/>
</service>
<service name="MSB.RIB.Lupp.Services.API.Service.APIService" behaviorConfiguration="EventMissionServiceBe
havior">
<endpoint address="mex" binding="mexHttpBinding" contract="IMetadataExchange"/>
</service>
<service name="MSB.RIB.Lupp.Services.API.Notifications.APINotificationsService" behaviorConfiguration="Ev
entMissionServiceBehavior">
<endpoint address="mex" binding="mexHttpBinding" contract="IMetadataExchange"/>
</service>
</services>
.
.
.
</system.serviceModel>
.
.
.
</configuration>

Med ovanstående taggar inlagda (och RIB Exchange startad) kan du gå till
följande adresser i en webbläsare för ytterligare stöd:
http://localhost:7358/APIMissionService
http://localhost:7358/APINotificationsService
http://localhost:7358/UnitPositioning

Detta gör det enkelt att med WCF-verktyg skapa klienter som kan ansluta mot
tjänsten. Ovanstående metadata-taggar skall av säkerhetsskäl inte följa med ut
till slutanvändare.
Används inte .NET för att kommunicera med Lupp API går det bra att ansluta
med hjälp av vanliga SOAP 1.2-meddelanden, då WCF använder denna
standard. MSB kan dock inte lämna support för detta.

För att tredjepartsapplikationer ska kunna kommunicera med Lupp API
behövs en licens. Denna licens kan fås från MSB (RIB support) mot att följande
uppgifter lämnas:


Organisation
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Kontaktperson(er)



Kontaktvägar (Telefon, mail och adress)



Applikationens namn



Applikationens versionsnummer



Lösenord



Kort beskrivning av applikationens syfte samt målgrupp

Vid versionsuppräkning av tredjepartsapplikation ska ny licensfil begäras från
MSB.
Licensen består av en fil som läggs under Licenses-katalogen i RIB Exchange:s
programkatalog. Dessutom skall varje anrop i sin SOAP-header ha ett antal
extra rubriker med värden.
Det enklaste sättet att implementera detta i .NET är att använda en
KeyValidation som läggs på ett Behavior som knyts till klienten. Med licensfilen
från MSB erhålls också KeyValidation.cs som är en C#-fil med den kod som
behövs. Se också bilagor under avsnitt 21.
Licensen skyddar inte tredjepartsapplikationen från otillbörlig användning.
Dess syfte och utformning är att skydda Lupp-tjänsten mot sådan användning.

Filen KeyValidation gör det som beskrivs i detta avsnitt. Vill du göra detta själv
följer här en steg-för-steg-beskrivning:

2.4.1. Klientimplementation
Skapa två klasser, en klass som implementerar IEndpointBehavior och en klass
som implementerar IClientMessageInspector.
Implementera funktionen BeforeSendRequest för IClientMessageInspector.
Lägg till följande SOAP-headers:


MachineName: namnet på maskinen som kör applikationen.



SessionId: vilken session som applikationen går i.



ProcessId: Process id för applicationsinstansen.



Culture: kulturinformationen (CultureInfo.CurrentCulture) som sträng.



Application: Namnet på applikationen (inklusive versionnummer t.ex.
MinApplikation1.13).



Contact: Lösenord.



Key: Genererade licensnyckeln.
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Implementera funktionen ApplyClientBehavior för IEndpointBehavior.
Lägg till den nyss skapade message inspector, dvs. din instans av
IClientMessageInspector.

2.4.2. Använd Behavior
Vid skapandet av en service client lägg till din instans av IEndpointBehavior i
service clientens endpoint.

Begrepp som det finns risk att förväxla är dagboksinlägg och
dagboksanteckningar. Dagboksinlägg (diaryentries) är en övergripande
benämning av allt som visas i dagbokslistan och innefattar därmed alla tre
typerna; dagboksanteckning (note), lägesrapport (incidentreport) samt beslut
(decision).

2.5.1. Listor
I dokumentet skrivs generellt listningar av objekt som arrayer (t.ex. Guid[]).
Via Servicereferenserna kan detta dock sättas till en av ett flertal olika
collection-typer.

2.5.2. Frågetecken
Typer som är angivna med frågetecken är ”nullningsbara” (T.ex. DateTime?
eller float?) vilket innebär att de är av typen Nullable<T> (t.ex.
Nullable<DateTime> eller Nullable<float>.

2.5.3. Klasser
De klasser som anges i detta dokument används uteslutande för att hämta
information från systemet. Alla metoder och funktioner för att skriva till
systemet använder rena POCO1-parametrar för att ta indata.

POCO = Plain Old CLR Object: de objekt som ingår i grundutbudet för CLR i
.NET. Exempelvis String, Int32, Double, List<T>, etc. Egendefinierade klasser och
strukturer är inte POCO, inte heller de klasser som beskrivs i detta dokument.
1
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3. Interface IAPIService
Detta är det centrala gränssnittet för RIB Lupp Services API. Det är härigenom
det mesta av kommunikationen in mot tjänsten sker.

Namn

Beskrivning

SaveMission (äldre version)

Skapar ett nytt insatsobjekt, eller uppdaterar
ett befintligt (om samma external case id
redan finns), och sparar det i databasen.
Dessutom kommer insatsobjektet att
publiceras för alla klienter som prenumererar.

SaveMission2

Skapar ett nytt insatsobjekt, eller uppdaterar
ett befintligt (om samma external case id
redan finns), och sparar det i databasen.
Dessutom kommer insatsobjektet att
publiceras för alla klienter som prenumererar.

GetAllMissions

Hämtar alla insatser

GetMission

Hämtar en insats

GetMissionId

Returnerar ett id på en insats som har det
angivna externa ärendenumret.

SaveNote (äldre version)

Lägger till en ny dagboksanteckning i Lupps
dagbok.

SaveNote2

Lägger till en ny dagboksanteckning i Lupps
dagbok.

SaveAndReturnNote (äldre
version)

Lägger till en ny dagboksanteckning eller en
ny version av en existerande
dagboksanteckning i Lupps dagbok, med eller
utan bilagor, samt returnerar en identifierare
för dagboksanteckningen.

SaveAndReturnNote2

Lägger till en ny dagboksanteckning eller en
ny version av en existerande
dagboksanteckning i Lupps dagbok, med eller
utan bilagor, samt returnerar en identifierare
för dagboksanteckningen.

SaveNoteXAML

Lägger till en ny dagboksanteckning i Lupps
dagbok. Anteckningstexten ska vara
formaterad i FlowDocument-format.

SaveAndReturnNoteXAML

Lägger till en ny dagboksanteckning eller en
ny version av en existerande
dagboksanteckning i Lupps dagbok, med eller
utan bilagor, samt returnerar en identifierare
för dagboksanteckningen. Anteckningstexten
ska vara formaterad i FlowDocument-format.

GetAllNotes

Hämtar alla dagboksanteckningar

GetNotes

Hämtar intervall av dagboksanteckningar
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GetNote

Hämtar dagboksanteckning enligt id

GetNotesFromMission

Hämtar alla dagboksanteckningar tillhörande
en specifik insats

GetNotesCount

Hämtar antalet dagboksanteckningar

MarkNoteAsDeleted

Markerar anteckning som borttagen i Lupps
dagbokslista.

SaveDecision

Lägger till ett nytt beslut i Lupps dagbok, med
eller utan bilagor.

GetDecision

Hämtar beslut

SaveIncidentReport

Lägger till en ny lägesrapport (enligt OSHMIP)
i Lupps dagbok, med eller utan bilagor.

GetIncidentReport

Hämtar lägesrapport

GetAllDiaryEntries

Hämtar alla dagboksinlägg

GetDiaryEntry

Hämtar ett dagboksinlägg med angivet id

GetDiaryEntries

Hämtar intervall av dagboksinlägg

GetAllDiaryEntriesFromMission

Hämtar alla dagboksinlägg tillhörande en
specifik insats

GetAllFunctions

Hämtar alla Lupp-funktioner (Inre befäl,
Aurora, etc)

GetUnitById

Hämtar enhet

GetUnits

Hämtar alla enheter

SaveMission är en äldre version som funnits sedan Lupp API 6.1.
Använd SaveMission2 istället.
Skillnaden är att parametrarna communicationChannel och positionUpdated
tillkommit i SaveMission2.
I övrigt är allt annat identiskt.
Skapar ett nytt insatsobjekt, eller ändrar ett befintligt, och sparar det till
databasen. Objektet publiceras för alla klienter som abonnerar på det.
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Parameter

Typ

Beskrivning

O
bl
V
iga
I
atlg
of
n
rir
o
sr
i
k
e

3.2.1. Inparameter
externalCaseNumber

String

Externt larmnummer (SOS
ärendenr/larmnr etc.). Se anmärkning för
insatsens namn nedan.

caseCreated

DateTime? Tidpunkt när insatsen skapats.

●

header

String

Den sträng som benämner insatsen: hur
insatsen visas (”Visa som”).

●

object

String

Objektbeskrivning.

●

streetAddress

String

Gatuadress.

●

description

String

Beskrivning.

●

x

Float?

Koordinatens X-parameter. Obligatorisk
om y, positionUpdated eller projection
angetts.

●

y

Float?

Koordinatens Y-parameter. Obligatorisk
om x angetts.

●

z

Float?

Koordinatens Z-parameter.

positionUpdated

DateTime

Tidpunkt i lokal tid när positionen
uppdaterades. Obligatorisk om x angetts. I
version 1 kan denna inte anges utan
tidpunkten sätts alltid till ”nu”.

●

projection

String

Projektion (srid). Obligatorisk om x
angetts.

●

caseIndexName1

String

Namnet på index1. Se anmärkning för
insatsens namn nedan.

●

caseIndexName2

String

Namnet på index2. Se anmärkning för
insatsens namn nedan.

●

caseIndexName3

String

Namnet på index3. Se anmärkning för
insatsens namn nedan.

●

caseIndex1

Int32

Själva index1-numret.

●

caseIndex2

Int32

Själva index2-numret.

●

caseIndex3

Int32

Själva index3-numret.

●

caseIndexComment

String

Kommentar från externt system.

●

zipCode

String

Postnummer

●

city

String

Stad/ort/postort

●

commander

String

Räddningsledaren

● ●

commanderValueIsGiven Bool

Sann om räddningsledaren är angiven i
inparametern Commander, falsk om
räddningsledaren inte är angiven i
Commander. Om detta värde är falskt
ignoreras värdet i Commander, annars
anges räddningsledaren till det värde som
står i Commander, även null eller en tom
sträng.

function

Den funktion som gör ändringen.

String

●

●

●

●
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3.2.2. Anmärkning: Insatsens namn (“Visa som”)
Antingen header eller minst någon av caseIndexNameN bör anges. Fälten
caseIndexNameN konkateneras med komma och mellanslag emellan och läggs
till header.
Notera att fältet header ej får överstiga 64 tecken. Den totala längden av
caseIndexName1, caseIndexName2 och caseIndexName3 får därför inte heller
överstiga 60 tecken. Detta gäller också för andra namngivningsfält.
Skulle inte header angivits tas namnet från caseIndexNameN. Skulle inte
caseIndexName1 ha angivits tas namnet från object. Skulle inte heller object ha
angivits tas namnet från externalCaseNumber. I de fall inte heller
externalCaseNumber är angiven får insatsen namnet ”Okänd insats.”.
Insatsens namn uppdateras inte om insatsens namn inte tidigare var skriven
via API, dvs. om en användare går in i Lupp och ändrar insatsens namn, eller
om insatsen är skapad via Lupp så kan inte API ändra detta namn.
3.2.3. Returvärde
Operationen returnerar inget värde.
Observera
Metoden är en envägs WCF-action. Dock kan funktionen
generera callbacks innan den släpper kontrollen over din
applikation. Du måste därför göra anrop till denna metod i
en separat tråd.

3.2.4. Exempel
/// <summary>
/// This method saves a mission in a background worker and returns
directly.
/// </summary>
public void SaveMission(string externalCaseNumber, string caseType,
DateTime? _
caseCreated, string header, string @object, string streetAddress, string comment, _
float? x, float? y, float? z, string positionRefSystemId)
{
var missionServiceClient = new MissionServiceClient();
var saveMissionBackgroundWorker = new BackgroundWorker();
saveMissionBackgroundWorker.DoWork += (a, b) => missionServiceClient. _
SaveMission(externalCaseNumber, caseType, caseCreated, header, @object, _
streetAddress, comment, x, y, z, positionRefSystemId);
saveMissionBackgroundWorker.RunWorkerAsync();
}

Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

16 (89)
Datum

Utgåva

2018-11-13

6.5

SaveMission2 används istället för SaveMission.
SaveMission2 finns i API sedan Lupp API 6.3.
Skillnaden mot SaveMisson är att parametrarna communicationChannel och
positionUpdated tillkommit i SaveMission2.
I övrigt är allt annat identiskt.
Skapar ett nytt insatsobjekt, eller ändrar ett befintligt, och sparar det till
databasen. Objektet publiceras för alla klienter som abonnerar på det.

Parameter

Typ

Beskrivning
Externt larmnummer (SOS
ärendenr/larmnr etc.). Se anmärkning för
insatsens namn nedan.

O
bl
V
iga
I
atlg
of
n
rir
o
sr
i
k
e

3.3.1. Inparameter
externalCaseNumber

String

●

caseCreated

DateTime? Tidpunkt när insatsen skapats.

●

header

String

Den sträng som benämner insatsen: hur
insatsen visas (”Visa som”).

●

object

String

Objektbeskrivning.

●

streetAddress

String

Gatuadress.

●

description

String

Beskrivning.

●

x

Float?

Koordinatens X-parameter. Obligatorisk
om y, positionUpdated eller projection
angetts.

●

y

Float?

Koordinatens Y-parameter. Obligatorisk
om x angetts.

●

z

Float?

Koordinatens Z-parameter.

positionUpdated

DateTime

Tidpunkt i lokal tid när positionen
uppdaterades. Obligatorisk om x angetts. I
version 1 kan denna inte anges utan
tidpunkten sätts alltid till ”nu”.

●

projection

String

Projektion (srid). Obligatorisk om x
angetts.

●

caseIndexName1

String

Namnet på index1. Se anmärkning för
insatsens namn nedan.

●

caseIndexName2

String

Namnet på index2. Se anmärkning för
insatsens namn nedan.

●

caseIndexName3

String

Namnet på index3. Se anmärkning för
insatsens namn nedan.

●

caseIndex1

Int32

Själva index1-numret.

●

caseIndex2

Int32

Själva index2-numret.

●

caseIndex3

Int32

Själva index3-numret.

●

caseIndexComment

String

Kommentar från externt system.

●

●
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zipCode

String

Postnummer

●

city

String

Stad/ort/postort

●

commander

String

Räddningsledaren

● ●

commanderValueIsGiven Bool

Sann om räddningsledaren är angiven i
inparametern Commander, falsk om
räddningsledaren inte är angiven i
Commander. Om detta värde är falskt
ignoreras värdet i Commander, annars
anges räddningsledaren till det värde som
står i Commander, även null eller en tom
sträng.

function

String

Den funktion som gör ändringen.

●

communicationChannel

String

Den kanal som används för att
kommunicera med insatsen. Används
RAKEL anges här tilldelad RAPS-talgrupp.

●

3.3.2. Anmärkning: Insatsens namn (“Visa som”)
Antingen header eller minst någon av caseIndexNameN bör anges. Fälten
caseIndexNameN konkateneras med komma och mellanslag emellan och läggs
till header.
Notera att fältet header ej får överstiga 64 tecken. Den totala längden av
caseIndexName1, caseIndexName2 och caseIndexName3 får därför inte heller
överstiga 60 tecken. Detta gäller också för andra namngivningsfält.
Skulle inte header angivits tas namnet från caseIndexNameN. Skulle inte
caseIndexName1 ha angivits tas namnet från object. Skulle inte heller object ha
angivits tas namnet från externalCaseNumber. I de fall inte heller
externalCaseNumber är angiven får insatsen namnet ”Okänd insats.”.
Insatsens namn uppdateras inte om insatsens namn inte tidigare var skriven
via API, dvs. om en användare går in i Lupp och ändrar insatsens namn, eller
om insatsen är skapad via Lupp så kan inte API ändra detta namn.
3.3.3. Returvärde
Operationen returnerar inget värde.
Observera
Metoden är en envägs WCF-action. Dock kan funktionen
generera callbacks innan den släpper kontrollen over din
applikation. Du måste därför göra anrop till denna metod i
en separat tråd.

●
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3.3.4. Exempel
/// <summary>
/// This method saves a mission in a background worker and returns directly.
/// </summary>
public void SaveMission(string externalCaseNumber, string caseType, DateTime? _
caseCreated, string header, string @object, string streetAddress, string comment, _
float? x, float? y, float? z, string positionRefSystemId)
{
var missionServiceClient = new MissionServiceClient();
var saveMissionBackgroundWorker = new BackgroundWorker();
saveMissionBackgroundWorker.DoWork += (a, b) => missionServiceClient. _
SaveMission(externalCaseNumber, caseType, caseCreated, header, @object, _
streetAddress, comment, x, y, z, positionRefSystemId);
saveMissionBackgroundWorker.RunWorkerAsync();
}

GetAllMissions finns i API sedan Lupp API 6.0.
Hämtar alla insatser i databasen.

Egenskap

Typ

Beskrivning

includeClosed

bool Avgör om även avslutade insatser ska
hämtas

3.4.2. Returvärde
Operationen returnerar en lista av alla insatser, se 8.1.

Obligatorisk
Valfri
Ignorerad

3.4.1. Inparametrar

●
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GetMission finns i API sedan Lupp API 6.0.
Returnerar en insats, givet angivet id.
3.5.1. Inparametrar
Typ

Beskrivning

id

Guid Id på den insats man vill hämta. För att få tag i
●
insatsens id om man har ett externt ärendenummer
(externalCaseNumber) se 3.6.

Obligatorisk
Valfri
Ignorerad

Egenskap

3.5.2. Returvärde
Operationen returnerar en insats, se 8.1.

GetMissionId finns i API sedan Lupp API 6.2.
Returnerar ett id på en insats som har det angivna externa ärendenumret.

Egenskap

Typ

Beskrivning

externalCaseNumber String Det externa ärendenummer vars id söks.

Obligatorisk
Valfri
Ignorerad

3.6.1. Inparametrar

●

3.6.2. Returvärde
Operationen returnerar ett Nullable<Guid> innehållande id på insatsen, eller
null om det externa ärendenumret inte hittas på en insats.

Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

20 (89)
Datum

Utgåva

2018-11-13

6.5

SaveNote är en äldre version som funnits sedan Lupp API 6.1.
Använd SaveNote2 istället.
Skillnaden är att parametern attributes tillkommit i SaveNote2.
I övrigt är allt annat identiskt.
Lägger till en dagboksanteckning i Lupps dagbok.
Om samma anteckning (med samma skapatdatum/tid, externt ärendenummer
och text) redan existerar görs ingenting.
Om en anteckning med samma skapatdatum/tid och externt ärendenummer
men med en annan text redan existerar skapas en ny anteckning.
För att spara i dagboken måste varje dagboksinlägg kopplas till en befintlig
insats genom externalCaseNumber.
Funktionen är optimerad för snabbhet och returnerar kontrollen till den
anropande klienten redan innan operationen är klar. Därför går det inte att få
information om eventuella fel. Alla kontroller om att insatsen med det externa
id:t existerar måste därför utföras innan anropet görs.
Om ett dagboksinlägg skickas till en insats som inte existerar i Lupp (kan t.ex.
ha raderats av användare) så kommer inte anteckningen att sparas.

Beskrivning

externalCaseNumber

String

Ärendenummer, externt
larmnummer (SOS
ärendenr/larmnr etc.)

noteCreated

DateTime

Tidpunkt när anteckningen
skapats.

comment

String

Anteckningstexten.

●

function

String

Funktionen som skapat
anteckningen.

●

3.7.2. Returvärde
Operationen returnerar inget värde

●

●

Ignorerad

Typ

Valfri

Egenskap

Obligatorisk

3.7.1. Inparametrar
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Observera
Metoden är en envägs WCF-action. Dock kan funktionen
generera callbacks innan den släpper kontrollen over din
applikation. Du måste därför göra anrop till denna metod i
en separat tråd.
3.7.3. Anmärkning
Skulle behov finnas att lägga till bilagor eller få tillbaka ett id på den nyligen
skapade anteckningen hänvisas till SaveAndReturnNote.
Skulle behov finnas att formatera textsträngen (med fet, kursiv eller
understruken stil, tabbar, etc) hänvisas till SaveNoteXAML eller
SaveAndReturnNoteXaml.
3.7.4. Exempel
Följande exempel visar hur en anteckning kan skapas (eller uppdateras) med
denna API-metod:
DateTime creationDateTime = DateTime.UtcNow;
luppAPI.SaveNote(
"12-3456789-1",
creationDateTime,
"This note will be added.",
"FUNCTION_AURORA");

SaveNote2 används istället för SaveNote.
SaveMission2 finns i API sedan Lupp API 6.3.
Skillnaden mot SaveNote är att parametern attributes tillkommit i SaveNote2.
I övrigt är allt annat identiskt.
Lägger till en dagboksanteckning i Lupps dagbok.
Om samma anteckning (med samma skapatdatum/tid, externt ärendenummer
och text) redan existerar görs ingenting.
Om en anteckning med samma skapatdatum/tid och externt ärendenummer
men med en annan text redan existerar skapas en ny anteckning.
För att spara i dagboken måste varje dagboksinlägg kopplas till en befintlig
insats genom externalCaseNumber.
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Funktionen är optimerad för snabbhet och returnerar kontrollen till den
anropande klienten redan innan operationen är klar. Därför går det inte att få
information om eventuella fel. Alla kontroller om att insatsen med det externa
id:t existerar måste därför utföras innan anropet görs.
Om ett dagboksinlägg skickas till en insats som inte existerar i Lupp (kan t.ex.
ha raderats av användare) så kommer inte anteckningen att sparas.

Beskrivning

externalCaseNumber

String

Ärendenummer, externt
larmnummer (SOS
ärendenr/larmnr etc.)

noteCreated

DateTime

Tidpunkt när anteckningen
skapats.

comment

String

Anteckningstexten.

●

function

String

Funktionen som skapat
anteckningen.

●

attributes

String

Attribut för anteckningen.
Möjliga attribut är L, O, H eller en
tom sträng.
L: Låst/skrivskyddad. Innebär att
anteckningen inte kan rättas.
O: Utökad loggning. Detta attribut
sätts för anteckningar som
användaren kan filtrera bort i syfte
att få bättre översikt i
dagbokslistan. Enhetsstatusar är
ett exempel på utökad loggning.
H: I huvuddagboken
Flera attribut kan anges.
Exempel: ”LH” ger en anteckning
som är skrivskyddad och ingår i
huvuddagboken.

●

●

●

Ignorerad

Typ

Valfri

Egenskap

Obligatorisk

3.8.1. Inparametrar
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3.8.2. Returvärde
Operationen returnerar inget värde.
Observera
Metoden är en envägs WCF-action. Dock kan funktionen
generera callbacks innan den släpper kontrollen over din
applikation. Du måste därför göra anrop till denna metod i
en separat tråd.
3.8.3. Anmärkning
Skulle behov finnas att lägga till bilagor eller få tillbaka ett id på den nyligen
skapade anteckningen hänvisas till SaveAndReturnNote.
Skulle behov finnas att formatera textsträngen (med fet, kursiv eller
understruken stil, tabbar, etc) hänvisas till SaveNoteXAML eller
SaveAndReturnNoteXaml.
3.8.4. Exempel
Följande exempel visar hur en anteckning kan skapas (eller uppdateras) med
denna API-metod:
DateTime creationDateTime = DateTime.UtcNow;
luppAPI.SaveNote(
"12-3456789-1",
creationDateTime,
"This note will be added.",
"FUNCTION_AURORA");
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SaveAndReturnNote är en äldre version som funnits sedan Lupp API 6.2.
Använd SaveAndReturnNote2 istället.
Skillnaden är att parametern attributes tillkommit i SaveAndReturnNote2.
I övrigt är allt annat identiskt.
Lägger till eller uppdaterar dagboksanteckning i Lupps dagbok.
Med uppdatera menas att det i praktiken skapas en ny version av en
existerande anteckning. Syftet med detta är att behålla spårbarhet av de
ändringar som gjorts.
Om samma anteckning (med samma skapatdatum/tid, externt ärendenummer
och text) redan existerar görs ingenting.
Om en anteckning med samma skapatdatum/tid och externt ärendenummer
men med en annan text redan existerar skapas en ny anteckning.
Se också rubrik 3.8.3.
För att spara i dagboken måste varje dagboksinlägg kopplas till en befintlig
insats genom externalCaseNumber.
Funktionen är optimerad för snabbhet och returnerar kontrollen till den
anropande klienten redan innan operationen är klar. Därför går det inte att få
information om eventuella fel.
Alla kontroller om att insatsen med det externa id:t existerar måste därför
utföras innan anropet görs.
Om ett dagboksinlägg skickas till en insats som inte existerar i Lupp (kan t.ex.
ha raderats av användare) så kommer inte anteckningen att sparas.

Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

25 (89)
Datum

Utgåva

2018-11-13

6.5

Parameter

Typ

externalCaseNumber String

Beskrivning

Obligatorisk
Valfri
Ignorerad

3.9.1. Inparametrar

Ärendenummer, externt
●
larmnummer (SOS ärendenr/larmnr
etc.)

noteCreated

DateTime? Tidpunkt när anteckningen skapats.
Saknas den används tidpunkten när
anropet kommer in, i UTC.

●

comment

String

Anteckningstexten.

●

function

String

Funktionen som skapat
anteckningen.

●

noteToUpdate

Guid?

Id på den dagboksanteckning som
skall uppdateras, eller null om det är
en ny anteckning. Med uppdateras
innebär att en ny anteckning skapas
och kopplas till den tidigare, vilket
gör att returvärdet från denna
funktion är unik.

attachments

KeyValuePair Bilagor, tom eller null om inga
<string,
bilagor skall läggas till. Varje bilaga
byte[]>2
får maximalt vara 10 Mb (10485760

●

●

bytes) stor.

3.9.2. Returvärde
Returnerar en Nullable<Guid>. Om operationen misslyckas returneras null, I
annat fall returneras id på den dagboksanteckning som skapats och sparats.
3.9.3. Exempel
Följande exempel visar hur en anteckning kan skapas (eller uppdateras) med
denna API-metod:
DateTime creationDateTime = DateTime.UtcNow;
Guid? ret = luppAPI.SaveAndReturnNote(
"12-3456789-1",
creationDateTime,

Parametern attachments är lista av typen KeyValuePair<string, byte[]>. Varje
KeyValuePair<string, byte[]> representerar en bilaga, där nyckeln (string) är namnet på
bilagan och värdet (byte[]) är bilagans innehåll.
2
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"This note will be added.",
"FUNCTION_AURORA",
null,
null);
Debug.Assert(ret != null);

SaveAndReturnNote2 används istället för SaveAndReturnNote.
SaveAndReturnNote2 finns i API sedan Lupp API 6.3.
Skillnaden mot SaveAndReturnNote är att parametern attributes tillkommit i
SaveAndReturnNote2.
I övrigt är allt annat identiskt.
Lägger till eller uppdaterar dagboksanteckning i Lupps dagbok.
Med uppdatera menas att det i praktiken skapas en ny version av en
existerande anteckning. Syftet med detta är att behålla spårbarhet av de
ändringar som gjorts.
Om samma anteckning (med samma skapatdatum/tid, externt ärendenummer
och text) redan existerar görs ingenting.
Om en anteckning med samma skapatdatum/tid och externt ärendenummer
men med en annan text redan existerar skapas en ny anteckning.
Se också rubrik 3.8.3.
För att spara i dagboken måste varje dagboksinlägg kopplas till en befintlig
insats genom externalCaseNumber.
Funktionen är optimerad för snabbhet och returnerar kontrollen till den
anropande klienten redan innan operationen är klar. Därför går det inte att få
information om eventuella fel.
Alla kontroller om att insatsen med det externa id:t existerar måste därför
utföras innan anropet görs.
Om ett dagboksinlägg skickas till en insats som inte existerar i Lupp (kan t.ex.
ha raderats av användare) så kommer inte anteckningen att sparas.
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Parameter

Typ

externalCaseNumber String

Beskrivning

O
bl
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iga
I
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g
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r
a
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3.10.1. Inparametrar
Ärendenummer, externt
●
larmnummer (SOS ärendenr/larmnr
etc.)

noteCreated

DateTime? Tidpunkt när anteckningen skapats.
Saknas den används tidpunkten när
anropet kommer in, i UTC.

●

comment

String

Anteckningstexten.

●

function

String

Funktionen som skapat
anteckningen.

●

noteToUpdate

Guid?

Id på den dagboksanteckning som
skall uppdateras, eller null om det är
en ny anteckning. Med uppdateras
innebär att en ny anteckning skapas
och kopplas till den tidigare, vilket
gör att returvärdet från denna
funktion är unik.

attachments

KeyValuePair Bilagor, tom eller null om inga
<string,
bilagor skall läggas till. Varje bilaga
byte[]>3
får maximalt vara 10 Mb (10485760

●

●

bytes) stor.
attributes

String

Attribut för anteckningen.
Möjliga attribut är L, O, H eller en
tom sträng.

●

L: Låst/skrivskyddad. Innebär att
anteckningen inte kan rättas.
O: Utökad loggning. Detta attribut
sätts för anteckningar som
användaren kan filtrera bort i syfte
att få bättre översikt i dagbokslistan.
Enhetsstatusar är ett exempel på
utökad loggning.
H: I huvuddagboken
Flera attribut kan anges.
Exempel: ”LH” ger en anteckning
som är skrivskyddad och ingår i
huvuddagboken.

3.10.2. Returvärde
Returnerar en Nullable<Guid>. Om operationen misslyckas returneras null, I
annat fall returneras id på den dagboksanteckning som skapats och sparats.

Parametern attachments är lista av typen KeyValuePair<string, byte[]>. Varje
KeyValuePair<string, byte[]> representerar en bilaga, där nyckeln (string) är namnet på
bilagan och värdet (byte[]) är bilagans innehåll.
3

Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

28 (89)
Datum

Utgåva

2018-11-13

6.5

3.10.3. Exempel
Följande exempel visar hur en anteckning kan skapas (eller uppdateras) med
denna API-metod:
DateTime creationDateTime = DateTime.UtcNow;
Guid? ret = luppAPI.SaveAndReturnNote(
"12-3456789-1",
creationDateTime,
"This note will be added.",
"FUNCTION_AURORA",
null,
null);
Debug.Assert(ret != null);

SaveNoteXAML finns i API sedan Lupp API 6.2.
Lägger till en dagboksanteckning i Lupps dagbok.
Texten ska vara FlowDocument-formaterad i XAML och enbart innehålla fet,
kursiv och understruken text.
Om samma anteckning (med samma skapatdatum/tid, externt ärendenummer
och text) redan existerar görs ingenting.
Om en anteckning med samma skapatdatum/tid och externt ärendenummer
men med en annan text redan existerar skapas en ny anteckning.
Denna funktion returnerar kontrollen fort till den anropande klienten, innan
operationen är klar. Därför går det inte att få information om eventuella fel.
Funktionen är också förhållandevis lättviktig; den är optimerad för snabbhet.
Se också rubrik 3.8.3.
För att spara i dagboken måste varje dagboksinlägg kopplas till en befintlig
insats genom externalCaseNumber.
Funktionen är optimerad för snabbhet och returnerar kontrollen till den
anropande klienten redan innan operationen är klar. Därför går det inte att få
information om eventuella fel.
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Alla kontroller om att insatsen med det externa id:t existerar måste därför
utföras innan anropet görs.
Om ett dagboksinlägg skickas till en insats som inte existerar i Lupp (kan t.ex.
ha raderats av användare) så kommer inte anteckningen att sparas.

Parameter

Typ

Beskrivning

Obligatorisk
Valfri
Ignorerad

3.11.1. Inparametrar

externalCaseNumber String

Ärendenummer, externt
larmnummer (SOS
ärendenr/larmnr etc.)

noteCreated

DateTime?

Tidpunkt när anteckningen
skapats. Saknas den används
tidpunkten när anropet kommer in,
i UTC.

comment

String

Anteckningstexten skriven som ett
FlowDocument. Detta återfinns i
TextFormatted-fältet i Noteobjektet, se 5.1.

●

function

String

Funktionen som skapat
anteckningen.

●

attributes

String

Attribut för anteckningen.
Möjliga attribut är L, O, H eller en
tom sträng.
L: Låst/skrivskyddad. Innebär att
anteckningen inte kan rättas.
O: Utökad loggning. Detta attribut
sätts för anteckningar som
användaren kan filtrera bort i syfte
att få bättre översikt i
dagbokslistan. Enhetsstatusar är
ett exempel på utökad loggning.
H: I huvuddagboken
Flera attribut kan anges.
Exempel: ”LH” ger en anteckning
som är skrivskyddad och ingår i
huvuddagboken.
I version 1 tilläts också bokstäverna
R (samma som L) och M (samma
som H). Från och med version 2
tillåts inte dessa längre.

●

●

●
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3.11.2. Returvärde
Operationen returnerar inget värde.
Observera
Metoden är en envägs WCF-action. Dock kan funktionen
generera callbacks innan den släpper kontrollen over din
applikation. Du måste därför göra anrop till denna metod i
en separat tråd.
3.11.3. Exempel
Följande exempel visar hur en anteckning kan skapas med denna API-metod:
DateTime creationDateTime = DateTime.UtcNow;
var comment = @"<FlowDocument PagePadding=""5,0,5,0""
xmlns=""http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/pre
sentation"">
<Paragraph><Run FontWeight="Bold" xml:space=
"preserve">Denna anteckning </Run><Run>kommer att läggas
till</Run></Paragraph></FlowDocument>";
luppAPI.SaveNoteXAML(
"12-3456789-1",
creationDateTime,
comment,
"FUNCTION_AURORA",
"RA");

SaveAndReturnNoteXAML finns i API sedan Lupp API 6.2.
Lägger till eller uppdaterar anteckning i Lupps dagbok.
Texten ska vara FlowDocument-formaterad i XAML och får enbart innehålla
radbrytning, nytt stycke, fet, kursiv, och understruken text.
Med uppdatera menas att det i praktiken skapas en ny version av en
existerande anteckning. Syftet med detta är att behålla spårbarhet av de
ändringar som gjorts.
Om samma anteckning (med samma skapatdatum/tid, externt ärendenummer
och text) redan existerar görs ingenting.
Om en anteckning med samma skapatdatum/tid och externt ärendenummer
men med en annan text redan existerar skapas en ny anteckning.
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Se också rubrik 3.8.3.
För att spara i dagboken måste varje dagboksinlägg kopplas till en befintlig
insats genom externalCaseNumber.
Funktionen är optimerad för snabbhet och returnerar kontrollen till den
anropande klienten, redan innan operationen är klar. Därför går det inte att få
information om eventuella fel.
Alla kontroller om att insatsen med det externa id:t existerar måste därför
utföras innan anropet görs.
Om ett dagboksinlägg skickas till en insats som inte existerar i Lupp (kan t.ex.
ha raderats av användare) så kommer inte anteckningen att sparas.

Parameter

Typ

Beskrivning

O
bl
V
iga
I
atl
g
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o
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r
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r
a
d

3.12.1. Inparametrar
externalCaseNumber String

Ärendenummer, externt
larmnummer (SOS
ärendenr/larmnr etc.)

●

noteCreated

DateTime?

Tidpunkt när anteckningen
skapats. Saknas den används
tidpunkten när anropet kommer in,
i UTC.

comment

String

Anteckningstexten.

●

function

String

Funktionen som skapat
anteckningen.

●

noteToUpdate

Guid?

Id på den anteckning som skall
uppdateras, eller null om det är en
ny anteckning. Med uppdateras
innebär att en ny anteckning
skapas och kopplas till den tidigare,
vilket gör att returvärdet från
denna funktion är unik.

●

attachments

IEnumerable
<KeyValueP
air<string,
byte[]>>4

Bilagor, tom eller null om inga
bilagor skall läggas till. Varje bilaga
får maximalt vara 10 Mb
(10485760 bytes) stor.

●

attributes

String

Attribut för anteckningen.
Möjliga attribut är L, O, H eller en
tom sträng.

●

●

Parametern attachments är av typen IEnumerable<KeyValuePair<string,
byte[]>>. Varje KeyValuePair<string, byte[]> representerar en bilaga, där
nyckeln (string) är namnet på bilagan och värdet (byte[]) är bilagans innehåll.
4

Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

32 (89)
Datum

Utgåva

2018-11-13

6.5

L: Låst/skrivskyddad. Innebär att
anteckningen inte kan rättas.
O: Utökad loggning. Detta attribut
sätts för anteckningar som
användaren kan filtrera bort i syfte
att få bättre översikt i
dagbokslistan. Enhetsstatusar är
ett exempel på utökad loggning.
H: I huvuddagboken
Flera attribut kan anges.
Exempel: ”LH” ger en anteckning
som är skrivskyddad och ingår i
huvuddagboken.

3.12.2. Returvärde
Returnerar en Nullable<Guid>. Om operationen misslyckas returneras null, I
annat fall returneras id på den dagboksanteckning som skapats och sparats.
3.12.3. Exempel
Följande exempel visar hur en anteckning kan skapas (eller uppdateras) med
denna API-metod:
DateTime creationDateTime = DateTime.UtcNow;
var comment = @"<FlowDocument PagePadding=""5,0,5,0""
xmlns=""http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/pre
sentation"">
<Paragraph><Run FontWeight="Bold" xml:space=
"preserve">Denna anteckning </Run><Run>kommer att läggas
till</Run></Paragraph></FlowDocument>";
Guid? ret = luppAPI.SaveAndReturnNoteXAML(
"12-3456789-1",
creationDateTime,
comment,
"FUNCTION_AURORA",
null,
null,
"LMA");
Debug.Assert(ret != null);
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GetAllNotes finns i API sedan Lupp API 6.0.
Returnerar alla dagboksanteckningar i databasen.

Parameter

getAttachmentContent

Typ

String

Beskrivning

Obligatorisk
Valfri
Ignorerad

3.13.1. Inparametrar

Anger om bilagors innehåll skall
●
skickas med eller inte. Är
parametern Sann skickas
innehållet med, annars skickas inte
innehållet med.

3.13.2. Returvärde
Operationen returnerar en lista av Note-objekt (se 5.1).

GetNotes finns i API sedan Lupp API 6.1.
Hämtar anteckningar inom angivet intervall (angivna värden inkluderas).
T.ex. kommer GetNotes(0,19,false) att returnera de första 20 anteckningarna.
Detta är alla anteckningar, även från avslutade insatser, sorterade på när
dagboksanteckningen skapades (Sorteras på UserTimestamp. Om inte
UserTimeStamp angivits så sorteras på Created).
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Beskrivning

from

UInt32

Från-index

●

to

UInt32

Till-index

●

getAttachmentContent String

Ignorerad

Typ

Valfri

Egenskap

Obligatorisk

3.14.1. Inparametrar

Anger om bilagors innehåll
●
skall skickas med eller inte. Är
parametern Sann skickas
innehållet med, annars skickas
inte innehållet med.

3.14.2. Returvärde
Operationen returnerar en lista av Note-objekt i enlighet med de angivna index
(se 5.1 för Note-klassen).

GetNote finns i API sedan Lupp API 6.0.
Hämtar en anteckning givet anteckningens id.
3.15.1. Inparametrar

id

Guid

getAttachmentContent String

Id på den anteckning som skall
hämtas.

●

Anger om bilagors innehåll
●
skall skickas med eller inte. Är
parametern Sann skickas
innehållet med, annars skickas
inte innehållet med.

Ignorerad

Beskrivning

Valfri

Typ

Obligatorisk

Egenskap

Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

35 (89)
Datum

Utgåva

2018-11-13

6.5

3.15.2. Returvärde
Operationen returnerar ett Note-objekt (se 5.1 för Note-klassen).

GetNotesFromMission finns i API sedan Lupp API 6.1.
Returnerar alla dagboksanteckningar för en specifik insats.

Beskrivning

missionId

Guid

Insatsens id

●

getAttachmentContent

String

Anger om bilagors innehåll skall
skickas med eller inte. Är
parametern Sann skickas
innehållet med, annars skickas
inte innehållet med.

●

Ignorerad

Typ

Obligatorisk

Egenskap

Valfri

3.16.1. Inparametrar

3.16.2. Returvärde
Operationen returnerar en lista av Note-objekt som är knutna till den
specificerade insatsen (se 5.1).

Versioner:

GetNotesCount finns i API sedan Lupp API 6.1.

Hämtar antalet dagboksanteckningar i dagboken, även från avslutade insatser.
3.17.1. Inparametrar
Funktionen tar inga inparametrar.

3.17.2. Returvärde
Operationen returnerar ett positivt heltal innehållande antalet anteckningar.
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MarkNoteAsDeleted finns i API sedan Lupp API 6.3.
Markerar en anteckning som borttagen (överstruken i dagbokslistan). Detta
bör göras med eftertanke eftersom det inte finns någon teknisk restriktion på
vilka anteckningar som kan markeras som borttagna.

noteId

Guid

Beskrivning

Anteckningens id.

Ignorerad

Typ

Valfri

Egenskap

Obligatorisk

3.18.1. Inparametrar

●

3.18.2. Returvärde
Operationen returnerar en Boolean, som är SANN (TRUE) om operationen
lyckades och FALSK (FALSE) om operationen misslyckades. Vid en misslyckad
operation kan felorsaken oftast hittas i eventloggen och i RIB Exchanges logg.

SaveDecision finns i API sedan Lupp API 6.2.
Lägger till ett nytt beslut i Lupps dagbok.
Om samma beslut (med samma skapatdatum/tid, externt ärendenummer och
text) redan existerar görs ingenting.
Om ett beslut med samma skapatdatum/tid och externt ärendenummer men
med en annan text redan existerar skapas ett nytt beslut.
Denna funktion returnerar kontrollen fort till den anropande klienten, innan
operationen är klar. Därför går det inte att få information om eventuella fel.
Funktionen är också förhållandevis lättviktig; den är optimerad för snabbhet.
För att spara i dagboken måste varje anrop kopplas till en befintlig insats
genom externalCaseNumber. Funktionen returnerar dock så snabbt att inget
felmeddelande kan skickas tillbaka. Det gör att alla kontroller om att insatsen
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med det externa id:t existerar måste göras innan anropet görs. Det har också
det med sig att om insatsen genom en operatörs handgrepp i Lupp tas bort i
Lupp så kan klienter fortsätta arbeta som om ingenting har hänt utan att få fel.

Parameter

Typ

Beskrivning

Externt larmnummer (SOS
ärendenr/larmnr etc.)

Obligatorisk
Valfri
Ignorerad

3.19.1. Inparametrar

externalCaseNumber

String

●

noteCreated

DateTime? Tidpunkt i UTC när anteckningen
skapats.

decisionText

String

Beslutstexten – en text som
beskriver beslutet som är taget.

●

decisionType

String

Måste vara en av de värden som
anges i Anmärkning (3.19.3).

●

function

String

Funktionen som skapat
anteckningen.

●

previousCommander

String

Den tidigare räddningsledaren. Om
decisionType är DECISION_
CHANGE_COMMANDER är denna
valfri, i alla andra fall ignoreras
värdet. Om den inte anges kommer
den tidigare räddningsledaren på
beslutet att vara tom.

newCommander

String

Den nya räddningsledaren. Om
decisionType är DECISION_
CHANGE_COMMANDER är denna
obligatorisk, i alla andra fall
ignoreras värdet. Om den inte
anges och decisionType är
DECISION_
CHANGE_COMMANDER kommer
räddningsledaren att
nollställas/tömmas.

attachments

Se nedan

Bilagor, tom eller null om inga
bilagor skall läggas till.

●

● ●

●

●

●

Parametern attachments är av typen IEnumerable<KeyValuePair<string,
byte[]>>. Varje KeyValuePair<string, byte[]> representerar en bilaga, där
nyckeln (string) är namnet på bilagan och värdet (byte[]) är bilagans
innehåll.
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3.19.2. Returvärde
Operationen returnerar inget värde.
Observera
Metoden är en envägs WCF-action. Dock kan funktionen
generera callbacks innan den släpper kontrollen over din
applikation. Du måste därför göra anrop till denna metod i
en separat tråd.

3.19.3. Anmärkning
De möjliga beslutstyperna som finns är:
Beslutstyp

Beskrivning

DECISION

Beslut

DECISION_CHANGE_COMMANDER

Byte av räddningsledare

DECISION_INTERFERENCE

Ingrepp i annans rätt

DECISION_OFFICIAL_DUTY

Beslut om tjänsteplikt

DECISION_CLOSE

Avsluta räddningstjänst

DECISION_OPEN

Återuppta räddningstjänst

GetDecision finns i API sedan Lupp API 6.0.
Returnerar ett beslut, definierad av decisionId.

Egenskap

decisionId

Typ

Guid

Beskrivning

Beslutets id.

Obligatorisk
Valfri
Ignorerad

3.20.1. Inparametrar

●

getAttachmentContent String Anger om bilagors innehåll skall skickas ●
med eller inte. Är parametern Sann
skickas innehållet med, annars skickas
inte innehållet med.

3.20.2. Returvärde
Operationen returnerar ett beslut genom ett objekt av typen Decision, se 7.1.
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SaveIncidentReport finns i API sedan Lupp API 6.2.
Lägger till en ny lägesrapport i Lupps dagbok.
Om samma lägesrapport (med samma skapatdatum/tid, externt
ärendenummer och text) redan existerar görs ingenting.
Om en lägesrapport med samma skapatdatum/tid och externt ärendenummer
men med en annan text redan existerar skapas en ny lägesrapport.
Denna funktion returnerar kontrollen fort till den anropande klienten, innan
operationen är klar. Därför går det inte att få information om eventuella fel.
Funktionen är också förhållandevis lättviktig; den är optimerad för snabbhet.
För att spara i dagboken måste varje anrop kopplas till en befintlig insats
genom externalCaseNumber. Funktionen returnerar dock så snabbt att inget
felmeddelande kan skickas tillbaka. Det gör att alla kontroller om att insatsen
med det externa id:t existerar måste göras innan anropet görs. Det har också
det med sig att om insatsen genom en operatörs handgrepp i Lupp tas bort i
Lupp så kan klienter fortsätta arbeta som om ingenting har hänt utan att få fel.

Parameter

Typ

Beskrivning

externalCaseNumber

String

noteCreated

DateTime? Tidpunkt i UTC när anteckningen
skapats.

●

function

String

Funktionen som skapat
anteckningen.

●

commander

String

Räddningsledare. Insatsen
uppdateras om detta skiljer sig från
vad som redan står i fältet för
räddningsledare och
commanderValueIsGiven är satt till
sann.

commanderValueIsGiven bool

Externt larmnummer (SOS
ärendenr/larmnr etc.)

O
bl
V
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I
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g
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3.21.1. Inparametrar
●

Ett värde som indikerar om
●
inparametern commander är
angiven eller inte. Är detta värde
sant sätts räddningsledaren till
värdet som står i commander, även
om värdet skulle vara null eller en
tom sträng. Är värdet falskt sätts
inte räddningsledaren utan värdet i
commander ignoreras.

● ●
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attachments

IEnumera Bilagor, tom eller null om inga
ble<KeyVa bilagor skall läggas till.
luePair<st
ring,
byte[]>>
Se nedan

●

objectText

String

Objekt (OSHMIP)

●

damageText

String

Skada (OSHMIP)

●

threatText

String

Hot (OSHMIP)

●

goalText

String

Mål (OSHMIP)

●

operationText

String

Inriktning (OSHMIP)

●

prognosisText

String

Prognos (OSHMIP)

●

missionCompletedEstima DateTime? En uppskattning när insatsen kan
tion
vara avklarad.

●

reportedBy

String

Vem som gjort rapporteringen.
Detta är inte kopplat till användare
i Lupp eller på annat sätt.

●

trendKey

String

Insatsens utvecklande trend. Kan
vara ett begränsat antal värden, se
Anmärkningar (0).

●

prognosisKey

String

Insatsens resursprognos. Ingen
koppling finns till OSHMIPprognosens text. Kan vara ett
begränsat antal värden, se
Anmärkningar (0).

●

Parametern attachments är av typen IEnumerable<KeyValuePair<string,
byte[]>>. Varje KeyValuePair<string, byte[]> representerar en bilaga, där
nyckeln (string) är namnet på bilagan och värdet (byte[]) är bilagans
innehåll.
3.21.2. Returvärde
Operationen returnerar inget värde
Observera
Metoden är en envägs WCF-action. Dock kan funktionen
generera callbacks innan den släpper kontrollen over din
applikation. Du måste därför göra anrop till denna metod i
en separat tråd.
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3.21.3. Anmärkning
De möjliga trendnycklar som finns är:
Trendnyckel

Beskrivning

TREND_NOT_SPECIFIED
TREND_DECLINING
TREND_STATIC
TREND_INCREASING

Ej angiven
Minskande skada
Statisk skada
Ökande skada

De möjliga prognosnycklar som finns är:
Prognosnyckel

Beskrivning

PROGNOSIS_NOT_SPECIFIED
PROGNOSIS_TOO_MUCH
PROGNOSIS_SUFFICIENT
PROGNOSIS_NOT_SUFFICIENT

Ej angiven
För mycket resurser
Tillräckliga resurser
Behov av mer resurser

GetIncidentReport finns i API sedan Lupp API 6.1.
Returnerar en lägerrapport, definierad av incidentReportId.

incidentReportId

Guid

Beskrivning

Lägesrapportens id.

getAttachmentContent String Anger om bilagors innehåll skall
skickas med eller inte. Är parametern
Sann skickas innehållet med, annars
skickas inte innehållet med.

3.22.2. Returvärde
Operationen returnerar en lägesrapport genom ett objekt av typen
IncidentReport, se 6.1.

●
●

Ignorerad

Typ

Valfri

Egenskap

Obligatorisk

3.22.1. Inparametrar
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GetAllDiaryEntries finns i API sedan Lupp API 6.1.
Hämtar alla dagboksinlägg. Alla dagboksinlägg kommer i samma anrop. Detta
anrop kan ta en stund, beroende på antalet inlägg som finns i databasen.
För att hämta inläggen sidvis, se metoden GetDiaryEntries (0).

Beskrivning

getAttachmentContent String Anger om bilagors innehåll skall
skickas med eller inte. Är parametern
Sann skickas innehållet med, annars
skickas inte innehållet med.

3.23.2. Returvärde
Operationen returnerar en lista på alla dagboksinlägg på formen
KeyValuePair<string, DiaryEntry> där strängen är antingen ”NOTE”,
”INCIDENTREPORT” eller ”DECISION”. För DiaryEntry, se 4.1.

●

Ignorerad

Typ

Valfri

Parameter

Obligatorisk

3.23.1. Inparametrar
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GetDiaryEntry finns i API sedan Lupp API 6.0.
Hämtar ett dagboksinlägg med angivet id.

id

Guid

Beskrivning

Ett Guid som identifierar det
dagboksinlägg som skall hämtas.

getAttachmentContent String Anger om bilagors innehåll skall
skickas med eller inte. Är parametern
Sann skickas innehållet med, annars
skickas inte innehållet med.

●
●

3.24.2. Returvärde
Operationen returnerar ett DiaryEntry-objekt med inlägget (se 4.1).
Om inget dagboksinlägg finns med angivet id kommer null att returneras.

Ignorerad

Typ

Valfri

Egenskap

Obligatorisk

3.24.1. Inparametrar
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GetDiaryEntries finns i API sedan Lupp API 6.1.
Hämtar dagboksinlägg inom angivet intervall, inklusive både from och to.
T.ex. kommer GetDiaryEntries(0, 19, false) att returnera de första 20
dagboksinläggen. Sorteras på UserTimestamp.

Beskrivning

from

UInt32

Från-indexet

●

to

UInt32

Till-indexet

●

getAttachmentContent

String

Anger om bilagors innehåll skall
skickas med eller inte. Är
parametern Sann skickas innehållet
med, annars skickas inte innehållet
med.

●

Ignorerad

Typ

Valfri

Egenskap

Obligatorisk

3.25.1. Inparametrar

3.25.2. Returvärde
Operationen returnerar en lista av DiaryEntry på formen KeyValuePair<string,
DiaryEntry> där nyckeln (string) är ett av ”NOTE”, ”INCIDENTREPORT” eller
”DECISION”. För DiaryEntry, se rubrik 4.1.
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GetAllDiaryEntriesFromMission finns i API sedan Lupp API 6.1.
Returnerar alla dagboksinlägg för den specificerade insatsen.

Beskrivning

missionId

Guid

Insatsens id.

●

getAttachmentContent

String

Anger om bilagors innehåll skall
skickas med eller inte. Är
parametern Sann skickas innehållet
med, annars skickas inte innehållet
med.

●

Ignorerad

Typ

Valfri

Egenskap

Obligatorisk

3.26.1. Inparametrar

3.26.2. Returvärde
Operationen returnerar en lista av alla dagboksinlägg som är knutna till
insatsen. Returneras på formen KeyValuePair<string, DiaryEntry> där nyckeln
(string) är ett av ”NOTE”, ”INCIDENTREPORT” eller ”DECISION”. För
DiaryEntry, se 4.1.

GetAllFunctions finns i API sedan Lupp API 6.1.
Hämtar alla funktioner som angivits i Lupps inställningar och via API.
3.27.1. Inparametrar
Metoden använder inga inparametrar.
3.27.2. Returvärde
Operationen returnerar en lista av strängar av alla aktiva funktioner i
databasen, beskrivna i klartext.
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GetOwnFunctions finns i API sedan Lupp API 6.1.
Hämtar alla de funktioner som angivits via API av den egna applikationen.
Funktionen arbetar bara på applikationens egna funktioner. Vilken applikation
det är hämtas från registreringsinformationen som används för
licenshanteringen.
3.28.1. Inparametrar
Metoden använder inga inparametrar.
3.28.2. Returvärde
Operationen returnerar en katalog av strängar av alla aktiva funktioner i
databasen, beskrivna i klartext som värde och med nyckel av funktionens id.

SaveFunction finns i API sedan Lupp API 6.0.
Sparar en funktion för den egna applikationen. Finns det redan en funktion
med angivet id ändras den, i annat fall skapas den ny. Metoden arbetar bara på
applikationens egna funktioner. Vilken applikation det är hämtas från
registreringsinformationen som används för licenshanteringen.

Beskrivning

id

Guid

Funktionens id.

function

String Funktionens beteckning, dvs det som
visas.

●
●

Ignorerad

Typ

Valfri

Egenskap

Obligatorisk

3.29.1. Inparametrar
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3.29.2. Returvärde
Operationen returnerar inget värde.
Observera
Metoden är en envägs WCF-action. Dock kan metoden
generera callbacks innan den släpper kontrollen over din
applikation. Du måste därför göra anrop till denna metod i
en separat tråd.

3.29.3. Anmärkning
Vid anrop där en funktion används rekommenderas att det är en funktion
applikationen själv har skapat. I de fall då det redan finns en funktion för
samma ändamål från systemet är det dock att föredra att denna systemfunktion
används. Exempelvis finns det redan en funktion för SOS Alarm
(FUNCTION_SOS_ALARM), så om applikationen skapar information i Lupp
som kommit från CoordCom eller ett annat system hos SOS Alarm är det
lämpligt att använda funktionen FUNCTION_SOS_ALARM.
Funktionens functionKey skapas av texten ’API_’ följt av applikationens namn
utan versionsnummer, följd av funktionens id formatterat enligt
formatsträngen ’D’. Exempel: en funktion med id = ”7144481E-A4BC-4DCB892E-7B2180085681” som skapats av en applikation med licensierat namn
”Lupp Import” har en functionKey som lyder ”API_LUPP Import_7144481EA4BC-4DCB-892E-7B2180085681”.
Det är inte lämpligt att bara skapa upp en funktion för livslängden på en
programkörning och därefter ta DeleteFunction på den. Det är lämpligare att se
detta som en funktion som körs i samband med installation och delete vid
avinstallation av applikationen.
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DeleteFunction finns i API sedan Lupp API 6.1.
Tar bort en funktion för den egna applikationen. Detta bör göras i sådana fall
att applikationen avinstalleras från systemet och inte kommer att finnas kvar
på något sätt integrerat. Metoden arbetar bara på applikationens egna
funktioner. Vilken applikation det är hämtas från registreringsinformationen
som används för licenshanteringen.

id

Guid

Beskrivning

Funktionens id.

3.30.2. Returvärde
Operationen returnerar inget värde.
Observera
Metoden är en envägs WCF-action. Dock kan metoden
generera callbacks innan den släpper kontrollen over din
applikation. Du måste därför göra anrop till denna metod i
en separat tråd.

●

Ignorerad

Typ

Valfri

Egenskap

Obligatorisk

3.30.1. Inparametrar

Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

49 (89)
Datum

Utgåva

2018-11-13

6.5

GetUnitById finns i API sedan Lupp API 6.0.
Hämtar en enhet med specificerat id.

Egenskap

Typ

Beskrivning

id

Guid Enhetens interna id.

Obligatorisk
Valfri
Ignorerad

3.31.1. Inparametrar

●

3.31.2. Returvärde
Operationen returnerar en enhet, se 11.1, eller null om ingen enhet har angivet
id.

GetAllUnits finns i API sedan Lupp API 6.0.
Hämtar en lista på alla enheter.
3.32.1. Inparametrar
Denna metod tar inga inparametrar.
3.32.2. Returvärde
Operationen returnerar en lista av enheter, se 11.1.
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4. Klass DiaryEntry
Dataobjektklassen för ett dagboksinlägg av den allmänna typen.

Namn

Typ

Beskrivning

Id

Guid

Dagboksinläggets id.

Attachments

Attachment[] Lista med bilagor som hör till dagboksinlägget.

Created

DateTime

Tidstämpel då dagboksinlägget skapades.

InMainDiary

Boolean

Visar om dagboksinlägget tillhör huvuddagboken.

IsDeleted

Boolean

Visar om dagboksinlägget är raderat (visas
överstruket i dagboken).

IsUserTimestampChanged Boolean

Visar om tidsangivelsen ändrats av användaren
eller är default värde då inmatningsdialogen
öppnades.

IsValid

Boolean

Visar om dagboksinlägget är en gällande version
(senaste versionen).

MissionId

Guid

Id för insatsen som dagboksinlägget tillhör.

OriginalId

Guid?

Id för dagboksinläggets första version.

TextFormatted

String

Formatterad text (ett FlowDocument) som
XAML.

UserFunction

String

Funktion i klartext för användaren som skapade
dagboksinlägget.

UserSignature

String

Signatur för användaren som skapade
dagboksinlägget.

UserTimestamp

DateTime?

Datum och klockslag angivet av användaren.

Version

Int32

Dagboksinläggets versionsnummer.
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5. Klass Note
Dataobjektklassen för ett dagboksinlägg av den specifika typen
dagboksanteckning.

Namn

Typ

Beskrivning

Id

Guid

Dagboksinläggets id

Attachments

Attachment[]

Lista med bilagor som hör till
dagboksinlägget

Created

DateTime

Tidstämpel då dagboksinlägget
skapades

InMainDiary

Boolean

Visar om dagboksinlägget tillhör
huvuddagboken

IsAuto

Boolean

Visar om dagboksinlägget har attributet
Utökad loggning. Detta attribut sätts för
anteckningar som användaren kan
filtrera bort i syfte att få bättre översikt i
dagbokslistan. Enhetsstatusar är ett
exempel på utökad loggning.

IsDeleted

Boolean

Visar om dagboksinlägget är raderat
(visas överstruket i dagboken)

IsReadOnly

Boolean

Visar om dagboksanteckningen får rättas
eller inte.

IsUserTimestampChanged Boolean

Visar om tidsangivelsen ändrats av
användaren eller är default värde då
inmatningsdialogen öppnades.

IsValid

Boolean

Visar om dagboksinlägget är en
gällande version (senaste versionen).

MissionId

Guid

Id för insatsen som dagboksinlägget
tillhör.

OriginalId

Guid?

Id för dagboksinläggets första version.

TextFormatted

String

Formatterad text

UserFunction

String

Funktion för användaren som skapade
dagboksinlägget

UserSignature

String

Signatur för användaren som skapade
dagboksinlägget

UserTimestamp

DateTime?

Datum och klockslag angivet av
användaren

Version

Int32

Dagboksinläggets versionsnummer

Text med kursiv stil ärvs från DiaryEntry.
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6. Klass IncidentReport
Dataobjektklassen för ett dagboksinlägg av den specifika typen lägesrapport.

Namn

Typ

Beskrivning

Id

Guid

Dagboksinläggets id.

Attachments

Attachment[]

Lista med bilagor som hör till dagboksinlägget.

Commander

String

Namn på gällande räddningsledare.

Created

DateTime

Tidstämpel då dagboksinlägget skapades.

GoalText

String

OSHMIP-text: Mål.

DamageText

String

OSHMIP-text: Skada.

InMainDiary

Boolean

Visar om dagboksinlägget tillhör huvuddagboken.

IsDeleted

Boolean

Visar om dagboksinlägget är raderat (visas överstruket
i dagboken).

IsUserTimestamp
Changed

Boolean

Visar om tidsangivelsen ändrats av användaren eller
är default värde då inmatningsdialogen öppnades.

IsValid

Boolean

Visar om dagboksinlägget är en gällande version
(senaste versionen). Ej tillämpbart för lägesrapport.

MissionCompleted DateTime?
Estimation

Tidpunkt då insatsen beräknas avslutad.

MissionId

Guid

Id för insatsen som dagboksinlägget tillhör.

NumOfManpower

Int32

Antal personal (ej befäl) kopplade till insatsen.

NumOfOfficers

Int32

Antal befäl kopplade till insatsen.

NumOfUnits

Int32

Antal enheter kopplade till insatsen.

ObjectText

String

OSHMIP-text: Objekt.

OperationText

String

OSHMIP-text: Inriktning.

OriginalId

Guid?

Id för dagboksinläggets första version. Ej tillämpbart
för lägesrapport.

ResourcePrognosis KeyValuePair
Prognos för resursbehov. Första strängen (Key) är
<String, String> prognosnyckeln och den andra är beskrivningen i
klartext. Se 0.
PrognosText

String

OSHMIP-text: Prognos.

ReportedBy

String

Rapportörens signatur.

TextFormatted

String

Formatterad text, ett FlowDocument angivet i XAML.

ThreatText

String

OSHMIP-text: Hot.

Trend

KeyValuePair
Trendpilar. Första strängen (Key) är trendnyckeln och
<String, String> den andra är beskrivningen i klartext. Se 0.

UserFunction

String

Funktion för användaren som skapade
dagboksinlägget.
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UserSignature

String

Signatur för användaren som skapade
dagboksinlägget.

UserTimestamp

DateTime?

Datum och klockslag angivet av användaren.

Version

Int32

Dagboksinläggets versionsnummer.

Text med kursiv stil ärvs från DiaryEntry.
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7. Klass Decision
Dataobjektklassen för ett dagboksinlägg av den specifika typen beslut.

Namn

Typ

Beskrivning

Id

Guid

Dagboksinläggets id.

Attachments

Attachment[] Lista med bilagor som hör till dagboksinlägget.

Created

DateTime

Tidstämpel då dagboksinlägget skapades.

DecisionType

String

Typ av beslut. Se 3.19.3.

InMainDiary

Boolean

Visar om dagboksinlägget tillhör huvuddagboken.

IsDeleted

Boolean

Visar om dagboksinlägget är raderat (visas överstruket i
dagboken).

IsUserTimestamp
Changed

Boolean

Visar om tidsangivelsen ändrats av användaren eller är
default värde då inmatningsdialogen öppnades.

IsValid

Boolean

Visar om dagboksinlägget är en gällande version (senaste
versionen). Ej tillämpbart för beslut.

MissionId

Guid

Id för insatsen som dagboksinlägget tillhör.

NewCommander

String

Visar den nya räddningsledaren om beslutet är av typen
”Byte av räddningsledare”.

OriginalId

Guid?

Id för dagboksinläggets första version. Ej tillämpbart för
beslut.

PreviousCommander String

Visar den föregående räddningsledaren om beslutet är av
typen ”Byte av räddningsledare”.

TextFormatted

String

Dagboksinläggets formaterade text
(Flowdoc-formaterad textsträng).

UserFunction

String

Funktion för användaren som skapade dagboksinlägget.

UserSignature

String

Signatur för användaren som skapade dagboksinlägget.

UserTimestamp

DateTime?

Datum och klockslag angivet av användaren.

Version

Int32

Dagboksinläggets versionsnummer.

Text med kursiv stil ärvs från DiaryEntry.
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8. Klass Mission
Dataobjektklassen för en insats.

Namn

Typ

Beskrivning

Id

Guid

Hämtar eller sätter insatsens id

Address

String

Hämtar eller sätter insatsens adress.

AlarmTimestamp

DateTime? Hämtar eller sätter larmets tidsstämpel.

CaseIndex1

Int32

Hämtar eller sätter från SOS Alarm, case index
1 number.

CaseIndex2

Int32

Hämtar eller sätter från SOS Alarm, case index
2 number.

CaseIndex3

Int32

Hämtar eller sätter från SOS Alarm, case index
3 number.

CaseIndexComment

String

Hämtar eller sätter från SOS Alarm, case index
comment.

CaseIndexName1

String

Hämtar eller sätter från SOS Alarm, text för
case index 1.

CaseIndexName2

String

Hämtar eller sätter från SOS Alarm, text för
case index 2.

CaseIndexName3

String

Hämtar eller sätter från SOS Alarm, text för
case index 3.

City

String

Hämtar eller sätter staden/orten där
händelsen har inträffat.

Closed

DateTime? Hämtar eller sätter tiden då insatsen stängdes.
Är detta värde null är insatsen fortfarande
pågående/öppen.

Created

Date Time

Hämtar eller sätter tiden då insatsen skapades
i systemet.

Description

String

Hämtar eller sätter beskrivningen av
händelsen eller insatsen.

EventTypeId

Int32

Hämtar eller sätter händelsetypen.

EventTypeSpecification String

Hämtar eller sätter beskrivningen av
händelsetypen.

ExternalCaseNumber

String

Hämtar eller sätter det externa ärendenumret
(från t.ex. ett larmsystem, SOS Alarm, etc.).

FirstUnitNotified

DateTime? Hämtar eller sätter tiden då första
enheten/stationen larmades om händelsen.

FirstUnitOnSite

DateTime? Hämtar eller sätter tiden då första enheten var
framme på insatsen.

ImageResourceName

String

Hämtar eller sätter resursnamnet för en
passande bild.

IncidentCommander

String

Hämtar eller sätter räddningsledare.
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IncidentItems

IncidentIte Hämtar eller sätter de underliggande objekten
m[] 5
till insatsen. Dessa underliggande objekt ärver
alla från basklassen IncidentItem.

IncidentObject

String

Hämtar eller sätter objektet som
händelsen/insatsen berör.

IncidentSiteChannel

String

Hämtar eller sätter insatskanal.

IncidentType

KeyValueP Hämtar eller sätter typ av händelse. Key =
air
StringId, Value = översatt text.
<String,
String>

Name

String

Hämtar eller sätter insatsens namn (”Visa
som” i Lupp).

TrendKey

String

Hämtar eller sätter trend-nyckeln (ett strängid).

UnitlessPersons

Person[] 6

Hämtar eller sätter personer som är direkt
knutna till insatsen utan att vara knutna via en
enhet.

ZipCode

String

Hämtar eller sätter händelsens adress’
postnummer.

En av de klasser som ärver av IncidentItem; antingen AlertedUnits, IncidentSite, Sector,
OperativeCommand eller ControlPoint, se 10.1.
5

6

Lista av Person, se 9.1.
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9. Klass Person
Dataobjektklassen för en person.

Namn

Typ

Beskrivning

Id

Guid

Hämtar eller sätter personens id

Code

String Hämtar eller sätter personens
kod/förkortning/nummer/etc.

Count

Int32

Hämtar eller sätter antalet personer denna person
skall räknas som. Används vid icke namngivna
personer.

IsChief

Bool

Hämtar eller sätter ett värde som indikerar om
personen har en ledande befattning eller ej.

Name

String Hämtar eller sätter namnet på personen.

Order

Int32

Hämtar eller sätter i vilken ordning personen står i
listningen i t.ex. Lupp.
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10. Klass IncidentItem
Dataobjektklassen för ett underliggande insatsobjekt. Ett insatsobjekt kan vara
av typen AlertedUnits, IncidentSite, Sector, OperativeCommand eller
ControlPoint.

Namn

Typ

Beskrivning

Id

Guid

Hämtar eller sätter underobjektets id

Name

String

Hämtar eller sätter namnet på
underobjektet.

ImageResourceName

String

Hämtar eller sätter resursnamnet för en
passande bild.

IncidentItems

IncidentItem[] 7 Hämtar eller sätter de till detta
underliggande objekt underliggande
objekt. T.ex. kan en skadeplats
(IncidentSite) ha en eller flera sektorer
(Sector) som underliggande objekt.

Persons

Guid[] 8

Hämtar eller sätter de personer som är
knutna till detta underliggande objekt.

Units

Guid[] 9

Hämtar eller sätter de enheter som är
knutna till detta underliggande objekt.

En lista av de klasser som ärver av IncidentItem; antingen AlertedUnits, IncidentSite,
Sector, OperativeCommand eller ControlPoint, se 10.1.
7

8

Lista av id på personer, se 9.1.

9

Lista av id på enheter, se 11.1.
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Dataobjektklassen för larmade enheter. Ärver av klassen IncidentItem.

10.2.1. Egenskaper
Namn

Typ

Beskrivning

Id

Guid

Hämtar eller sätter underobjektets id

Name

String

Hämtar eller sätter namnet på
underobjektet.

ImageResourceName

String

Hämtar eller sätter resursnamnet för en
passande bild.

IncidentItems

IncidentItem[] 10

Hämtar eller sätter de till detta
underliggande objekt underliggande objekt.
T.ex. kan en skadeplats (IncidentSite) ha en
eller flera sektorer (Sector) som
underliggande objekt. AlertedUnits kan inte
ha underliggande objekt.

Persons

Guid[] 11

Hämtar eller sätter de personer som är
knutna till detta underliggande objekt.

Units

Guid[] 12

Hämtar eller sätter de enheter som är
knutna till detta underliggande objekt.
Kursiv stil innebär att egenskapen är ärvd från IncidentItem.

En lista av de klasser som ärver av IncidentItem; antingen AlertedUnits, IncidentSite,
Sector, OperativeCommand eller ControlPoint, se 10.1.
10

11

Lista av id på personer, se 9.1.

12

Lista av id på enheter, se 11.1.
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Dataobjektklassen för skadeplats. Ärver av klassen IncidentItem.

10.3.1. Egenskaper
Namn

Typ

Beskrivning

Id

Guid

Hämtar eller sätter underobjektets id

Assignment

String

Hämtar eller sätter en text som beskriver en
tillhörighet. Används inte i Lupp.

Changed

Date Time?

Hämtar eller sätter tiden då
skadeplatsobjektet senast ändrades.

Closed

Date Time?

Hämtar eller sätter den tidpunkt då
skadeplatsen avslutades/stängdes,
alternativt null om skadeplatsen fortsatt är
aktiv. Om skadeplatsens överliggande objekt
(vanligen en insats) är satt som avslutad
uppdateras inte detta värde automatiskt,
även om det anses vara så implicit att även
underliggande objekt då också är avslutade.

Commander

String

Hämtar eller sätter skadeplatsledaren.

Description

String

Hämtar eller sätter en beskrivning av
skadeplatsen.

ImageResourceName String

Hämtar eller sätter resursnamnet för en
passande bild.

IncidentItems

IncidentItem[] 13

Hämtar eller sätter de till detta underliggande
objekt underliggande objekt. T.ex. kan en
skadeplats (IncidentSite) ha en eller flera
sektorer (Sector) som underliggande objekt.

Name

String

Hämtar eller sätter namnet på underobjektet.

Persons

Guid[] 14

Hämtar eller sätter de personer som är knutna
till detta underliggande objekt.

Projection

Int32

Hämtar eller sätter den projektion som
skadeplatsens koordinat är angiven med.
Giltiga värden återfinns i Inställningar i
Lupp.

RadioChannel

String

Hämtar eller sätter skadeplatsens
radiokanal, också kallad skadeplatskanal.

Units

Guid[] 15

Hämtar eller sätter de enheter som är knutna till
detta underliggande objekt.

En lista av de klasser som ärver av IncidentItem; antingen AlertedUnits, IncidentSite,
Sector, OperativeCommand eller ControlPoint, se 10.1.
13

14

Lista av id på personer, se 9.1.

15

Lista av id på enheter, se 11.1.
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X

Double

Hämtar eller sätter skadeplatsens positions
X-koordinat, angiven i den projektion som
anges i egenskapen Projection.

Y

Double

Hämtar eller sätter skadeplatsens positions
Y-koordinat, angiven i den projektion som
anges i egenskapen Projection.

Z

Double

Hämtar eller sätter skadeplatsens positions
Z-koordinat. Denna används inte.

Kursiv stil innebär att egenskapen är ärvd från IncidentItem.

Dataobjektklassen för sektor. Ärver av klassen IncidentItem.

10.4.1. Egenskaper
Namn

Typ

Beskrivning

Id

Guid

Hämtar eller sätter underobjektets id

Assignment

String

Hämtar eller sätter en text som beskriver en
tillhörighet. Används inte i Lupp.

Changed

Date Time?

Hämtar eller sätter tiden då sektorobjektet senast
ändrades.

Closed

Date Time?

Hämtar eller sätter den tidpunkt då sektorn
avslutades/stängdes, alternativt null om sektorn
fortsatt är aktiv. Om sektorn överliggande objekt
(vanligen en insats) är satt som avslutad
uppdateras inte detta värde automatiskt, även om
det anses vara så implicit att även underliggande
objekt då också är avslutade.

Commander

String

Hämtar eller sätter sektorledaren.

Description

String

Hämtar eller sätter en beskrivning av sektorn.

ImageResourceName

String

Hämtar eller sätter resursnamnet för en passande bild.

IncidentItems

IncidentItem[]16

Hämtar eller sätter de till detta underliggande objekt
underliggande objekt. T.ex. kan en skadeplats
(IncidentSite) ha en eller flera sektorer (Sector) som
underliggande objekt. En sektor kan inte ha
underliggande objekt.

Name

String

Hämtar eller sätter namnet på underobjektet.

En av de klasser som ärver av IncidentItem; antingen AlertedUnits, IncidentSite, Sector,
OperativeCommand eller ControlPoint, se 10.1.
16
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Persons

Person[]17

Hämtar eller sätter de personer som är knutna till detta
underliggande objekt.

Projection

Int32

Hämtar eller sätter den projektion som sektorns
koordinat är angiven med. Giltiga värden återfinns
i Inställningar i Lupp.

RadioChannel

String

Hämtar eller sätter sektorns radiokanal, också
kallad sektorkanal.

Units

Unit[] 18

Hämtar eller sätter de enheter som är knutna till detta
underliggande objekt.

X

Double

Hämtar eller sätter sektorns positions X-koordinat,
angiven i den projektion som anges i egenskapen
Projection.

Y

Double

Hämtar eller sätter sektorns positions Y-koordinat,
angiven i den projektion som anges i egenskapen
Projection.

Z

Double

Hämtar eller sätter sektorns positions Z-koordinat.
Denna används inte.

Kursiv stil innebär att egenskapen är ärvd från IncidentItem.

Dataobjektklassen för brytpunkt. Ärver av klassen IncidentItem.

10.5.1. Egenskaper
Namn

Typ

Beskrivning

Id

Guid

Hämtar eller sätter underobjektets id

Assignment

String

Hämtar eller sätter en text som beskriver en
tillhörighet. Används inte i Lupp.

Changed

DateTime?

Hämtar eller sätter tiden då brytpunktsobjektet
senast ändrades.

Closed

DateTime?

Hämtar eller sätter den tidpunkt då brytpunkten
avslutades/stängdes, alternativt null om
brytpunkten fortsatt är aktiv. Om brytpunkten
överliggande objekt (vanligen en insats) är satt som
avslutad uppdateras inte detta värde automatiskt,
även om det anses vara så implicit att även
underliggande objekt då också är avslutade.

Commander

String

Hämtar eller sätter brytpunktsledaren.

Description

String

Hämtar eller sätter en beskrivning av brytpunkten.

17

Lista av personer, se 9.1.

18

Lista av enheter, se 11.1.
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ImageResourceName

String

Hämtar eller sätter resursnamnet för en passande bild.

IncidentItems

IncidentItem[]19 Hämtar eller sätter de till detta underliggande objekt
underliggande objekt. T.ex. kan en skadeplats
(IncidentSite) ha en eller flera sektorer (Sector) som
underliggande objekt.

Name

String

Hämtar eller sätter namnet på underobjektet.

Persons

Person[]20

Hämtar eller sätter de personer som är knutna till detta
underliggande objekt.

Projection

Int32

Hämtar eller sätter den projektion som
brytpunktens koordinat är angiven med. Giltiga
värden återfinns i Inställningar i Lupp.

RadioChannel

String

Hämtar eller sätter brytpunktens radiokanal, också
kallad brytpunktskanal.

Units

Unit[] 21

Hämtar eller sätter de enheter som är knutna till detta
underliggande objekt.

X

Double

Hämtar eller sätter brytpunktens positions Xkoordinat, angiven i den projektion som anges i
egenskapen Projection.

Y

Double

Hämtar eller sätter brytpunktens positions Ykoordinat, angiven i den projektion som anges i
egenskapen Projection.

Z

Double

Hämtar eller sätter brytpunktens positions Zkoordinat. Denna används inte.

Kursiv stil innebär att egenskapen är ärvd från IncidentItem.

19 En av de klasser som ärver av IncidentItem; antingen AlertedUnits, IncidentSite, Sector,
OperativeCommand eller ControlPoint, se 10.1.
20 Lista av personer, se 9.1.
21 Lista av enheter, se 11.1.
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Dataobjektklassen för ledningsplats. Ärver av klassen IncidentItem.

10.6.1. Egenskaper
Namn

Typ

Beskrivning

Id

Guid

Hämtar eller sätter underobjektets id

Assignment

String

Hämtar eller sätter en text som beskriver en
tillhörighet. Används inte i Lupp.

Changed

DateTime?

Hämtar eller sätter tiden då ledningsplatsobjektet
senast ändrades.

Closed

DateTime?

Hämtar eller sätter den tidpunkt då ledningsplatsen
avslutades/stängdes, alternativt null om
ledningsplatsen fortsatt är aktiv. Om ledningsplatsen
överliggande objekt (vanligen en insats) är satt som
avslutad uppdateras inte detta värde automatiskt,
även om det anses vara så implicit att även
underliggande objekt då också är avslutade.

Commander

String

Hämtar eller sätter ledningsplatsledaren.

Description

String

Hämtar eller sätter en beskrivning av
ledningsplatsen.

ImageResourceName String

Hämtar eller sätter resursnamnet för en passande bild.
Bilder distribueras som vektorbilder eller bitmapbilder
separat vid sidan av API:t.

IncidentItems

Hämtar eller sätter de till detta underliggande objekt
underliggande objekt. T.ex. kan en skadeplats
(IncidentSite) ha en eller flera sektorer (Sector) som
underliggande objekt.

IncidentItem[]
22

Name

String

Hämtar eller sätter namnet på underobjektet.

Persons

Person[]

Projection

Int32

Hämtar eller sätter den projektion som
ledningsplatsens koordinat är angiven med. Giltiga
värden återfinns i Inställningar i Lupp.

RadioChannel

String

Hämtar eller sätter ledningsplatsens radiokanal,
också kallad ledningsplatskanal.

Units

Unit[] 24

Hämtar eller sätter de enheter som är knutna till detta
underliggande objekt.

23

Hämtar eller sätter de personer som är knutna till detta
underliggande objekt.

En av de klasser som ärver av IncidentItem; antingen AlertedUnits, IncidentSite, Sector,
OperativeCommand eller ControlPoint, se 10.1.
22

23

Lista av personer, se 9.1.

24

Lista av enheter, se 11.1.
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X

Double

Hämtar eller sätter ledningsplatsens positions Xkoordinat, angiven i den projektion som anges i
egenskapen Projection.

Y

Double

Hämtar eller sätter ledningsplatsens positions Ykoordinat, angiven i den projektion som anges i
egenskapen Projection.

Z

Double

Hämtar eller sätter ledningsplatsens positions Zkoordinat. Denna används inte.

Kursiv stil innebär att egenskapen är ärvd från IncidentItem.
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11. Klass Unit
Dataobjektklassen för en enhet.

Namn

Typ

Beskrivning

Id

Guid

Hämtar eller sätter enhetens id.

CommunicationItems

25

Hämtar eller sätter sambandsinformation.

Callsign

String

Hämtar eller sätter enhetens beteckning

CategoryId

Guid

Hämtar eller sätter id för enhetens kategori. Varje
enhet är av en viss typ, se nedan, som i sin tur är
klassificerade i kategorier. Vilka värden som kan
sättas här beror på innehållet i databasen.

GpsSouce

String

Hämtar eller sätter den källa som använts för att
koppla enheten till en GPS-enhet. Se 16.5.

IsAtStation

Bool

Hämtar eller sätter ett värde som visar om
enheten är på en station eller inte.

IsGpsPositioned

Bool

Hämtar eller sätter ett värde som visar om
enhetens position senast var satt med hjälp av en
GPS-enhet, dvs genom anrop via API-funktionen
GPSLocationChanged, se 16.5.

MissionId

Guid

Id på den insats som enheten f.n. är knuten till.
Är enheten inte knuten till någon insats har
denna egenskap värdet för NoMission; 111111111111-ffff-1111-111111111111.

Notes

String

Hämtar eller sätter anteckningstext för enheten.

Persons

Person[]26

Hämtar eller sätter de personer som f.n. är
knutna till enheten om enheten är knuten till en
insats eller på en fiktiv station, annars de
personer som är schemalagda på enheten om
enheten skulle bli larmad.

Projection

Int32

Hämtar eller sätter den projektion som enhetens
koordinat är angiven med. Giltiga värden
återfinns i Inställningar i Lupp.

Skills

Skill[]27

Hämtar eller sätter se förmågor denna enhet har.

Lista av LiaisonItem, se 13.1.
Lista av Person, se 9.1.
27 Lista av Skill, se 15.1.
25

26
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Namn

Typ

Beskrivning

Station

Guid

Hämtar eller sätter det id som identifierar den station
vilken enheten tillhör i normala fall. En enhet kan också
temporärt ha flyttats över till en annan station, och
dessutom, också temporärt, vara tillskriven en fiktiv
station. För dessa båda fall återfinns motsvarande id i
egenskapen TempStationId.

StatusCode

String

Hämtar eller sätter enhetens status i form av statusens kod.

StatusColor

Color

Hämtar eller sätter färgen som enhetens aktuella status
har. Detta fungerar normalt om bakgrundsfärg.

StatusDescription

String

Hämtar eller sätter beskrivningen som enhetens aktuella
status har.

StatusTextColor

Color

Hämtar eller sätter textfärgen som enhetens aktuella status
har. Denna färg skall fungera som textfärg mot en
bakgrund av StatusColor.

TypeId

Guid

Hämtar eller sätter id för enhetens typ. Se egenskapen Type
nedan.

TempStationId

Guid?

Hämtar eller sätter det id som identifierar den station som
enheten antingen temporärt har placerats på, eller den
fiktiva station den för tillfället är placerad på. Är enheten
inte temporärt placerad på en station eller placerad på en
fiktiv station är värdet null.

Type

UnitType Hämtar eller sätter den typ som denna instans tillhör. Här
finns information som t.ex. en bitmapbild som
representerar enheten. Egenskapen är av typen UnitType
(se nedan).

UnitId

String

Hämtar eller sätter den identifierare på enheten som
vanligen används av människor, t.ex. anropsnamn eller
Rakelnummer.

UnitShortId

String

Hämtar eller sätter det kortare radioanropsnummer som
ofta används i intern kommunikation.

X

Double

Hämtar eller sätter enhetens positions X-koordinat,
angiven i den projektion som anges i egenskapen
Projection.

Y

Double

Hämtar eller sätter enhetens positions Y-koordinat,
angiven i den projektion som anges i egenskapen
Projection.

Z

Double

Hämtar eller sätter enhetens positions Z-koordinat. Denna
används inte.
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12. Klass UnitType
Dataobjektklassen för en enhetstyp.

Namn

Beskrivning

SubTypeId

Hämtar eller sätter id för denna instans.

TypeId

Hämtar eller sätter id för den överliggande typ som denna
instans är av.

Text

Hämtar eller sätter den beskrivande texten för denna
instans.

Image

Hämtar den information som behövs för att kunna
presentera en bitmap-bild. Innehållet är en byte[].
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13. Klass LiaisonItem
Dataobjektklassen för en kommunikationsentitet, som en radio, email,
mobiltelefon, etc.

Namn

Typ

Id

Guid

Type

LiaisonItemType

Description

String

Hämtar eller sätter den beskrivande texten för
denna instans.

Call

String

Hämtar eller sätter värde som e-mailadress,
telefonnummer, anropsnamn, etc.

Channel

String

Hämtar eller sätter ytterligare värde, som
radiokanal, rakelgrupp, etc.

Note

String

Hämtar eller sätter en anteckning.

SortOrder

Int32

Hämtar eller sätter ett värde som indikerar i
vilken ordning denna instans hamnar i en
listning, t.ex. i Lupp.

28

LiaisonItemType, se 14.1.

Beskrivning
Hämtar eller sätter id för denna instans.
28

Hämtar eller sätter vilken typ denna instans är av.
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14. Klass LiaisonItemType
Dataobjektklassen för en kommunikationsentitet, som en radio, email,
mobiltelefon, etc.

Namn

Typ

Beskrivning

Id

Guid

Hämtar eller sätter id för denna typ.

StringId

String

Hämtar eller sätter sträng-id för denna typ.

IsSystem

Bool

Hämtar eller sätter ett värde som indikerar om
denna typ är en systemtyp eller en typ tillagd av
användare eller via API.

Text

String

Hämtar eller sätter det namn eller den korta
beskrivande texten som förklarar vad det är för typ
på det språk på vilken databasen är. Det kan vara
t.ex. E-post, Rakel, Radio, etc.
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15. Klass Skill
Dataobjektklassen för en förmåga, som rökdykning, vattendykning,
höjdräddning, kem, etc.

Namn

Typ

Beskrivning

Id

Guid

Hämtar eller sätter id för denna förmåga.

Description

String

Hämtar eller sätter beskrivning.

SmallImage

Byte[]

Hämtar eller sätter en byte-array innehållande en
bitmap som grafiskt beskriver förmågan. Denna bild är
mindre.

Largeimage

Byte[]

Hämtar eller sätter en byte-array innehållande en
bitmap som grafiskt beskriver förmågan. Denna bild är
större.
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16. Interface IUnitService
Detta API-kontrakt hanterar positionering och status för enheter.
Detta API är enkelriktat och det finns ingen möjlighet att få tillbaka data.

Namn

Beskrivning

UpdatePosition

Uppdaterar position för enhet

SetStatus

Uppdaterar status för enhet

Versioner:

UpdatePosition finns i API sedan Lupp API 6.1.

Använd den senaste versionen av varje funktion.
Uppdaterar positionen för alla enheter som har angivet radioanropsnummer
(eller namn). Positionens koordinater transformeras från angiven projektion
till databasens projektion.
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Från version

Beskrivning

Ignorerad

Typ

Valfri

Egenskap

Obligatorisk

16.2.1. Inparametrar

callsign

String

Radioanropsnummer för enheten

●

1

projection

Int32

Projektion för de angivna
koordinaterna. Anges SRID 1
kommer databasens projektion att
användas, annars måste en giltig
SRID som stöds av Lupp anges.

●

1

x

Double

X-koordinat

●

1

y

Double

X-koordinat

●

1

z

Double

Z-koordinat.

modified
lastContact

●

1

DateTime? Tidpunkt då positionen
förändrades

●

1

DateTime? Tidpunkt då enheten senast hade
kontakt med positionsserver

●

1

●

1

currentStationCode String

Stationstillhörighet

16.2.2. Returvärde
Operationen returnerar inga värden
16.2.3. Anmärkning
Beroende på vilken projektion som anges så bör en noggrann kontroll göras om
koordinaterna skall in i X eller Y.
Exempelvis så vänder RT90 och SWEREF99 värdena för X och Y jämfört med
WGS84.
Säkerställ att konventionerna för den aktuella projektionen följs.
För WGS84 gäller följande i Lupp: longitud sätts som X och latitud som Y.
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SetStatus finns i API sedan Lupp API 6.0.

Använd den senaste versionen av varje funktion.
Uppdaterar status för enhet med angivet radioanropsnummer.

Från version

Beskrivning

Ignorerad

Typ

Valfri

Egenskap

Obligatorisk

16.3.1. Inparametrar

callsign

String

Radioanropsnummer för enheten

●

1

status

String

Enhetens statuskod

●

1

function

String

Lupp-funktionen som genomför
statusförändringen. Skall vara
antingen sträng-id för funktionen
och den måste finnas, eller
funktionsbeteckningen som man
vill visa (den bör finnas). Alla
strängidentifierare för alla
funktioner går att få fram från
Lupp -> Inställningar ->
Funktioner, och klicka på höger
musknapp på vald funktion.
Funktion och signatur bör sättas
via en inställning i applikationen.

●

1

signature

String

Den signatur som gjort
förändringen. Beroende på
funktion visas inte alltid
signaturen. Funktion och signatur
bör sättas via en inställning i
applikationen.

●

1
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SetStatusWithIncidentItemId finns i API sedan Lupp API 6.1.

Använd den senaste versionen av varje funktion.
Uppdaterar status för enhet med angivet radioanropsnummer och givet
insatsid, eller ett av dess underliggande objekts id:n. Med denna metod går det
således att placera enheter på objekt under Pågående verksamhet.

Från version

Beskrivning

Ignorerad

Typ

Valfri

Egenskap

Obligatorisk

16.4.1. Inparametrar

callsign

String

Radioanropsnummer för enheten

●

1

status

String

Enhetens statuskod

●

1

incidentItemId

Guid

En insats-id, eller ett
underliggande objekts id. Skall inte
detta sättas rekommenderas att
metoden SetStatus används.

●

1

latestStatusReport

DateTime? Tidpunkt för senaste status från
enhet

●

1

currentStationCode

String

Enhetens stationstillhörighet

●

1

function

String

Lupp-funktionen som genomför
statusförändringen. Skall vara
antingen sträng-id för funktionen
och den måste finnas, eller
funktionsbeteckningen som man
vill visa (den bör finnas). Alla
strängidentifierare för alla
funktioner går att få fram från
Lupp -> Inställningar ->
Funktioner, och klicka på höger
musknapp på vald funktion.
Funktion och signatur bör sättas
via en inställning i applikationen.

signature

String

Den signatur som gjort
förändringen. Beroende på
funktion visas inte alltid
signaturen. Funktion och signatur
bör sättas via en inställning i
applikationen.

●

1

●

1
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GPSLocationChanged finns i API sedan Lupp API 6.1.

Använd den senaste versionen av varje funktion.
Uppdaterar positionen för den eller de enheter som är kopplade till den
pgsidentifierare som skickas med anropet.

gpsIdentifier

String

En identifierare för en GPS-enhet.
Denna kan vara kopplad till en
eller flera enheter i systemet, vars
position härigenom uppdateras.

●

timestamp

String

Tiden då positionen hämtades från
GPS-enheten

●

x

Double

Positionens koordinats X-del.

●

y

Double

Positionens koordinats Y-del.

●

projection

Int32

Den projektion på vilken
positionens koordinat är given.

●

Från version

Beskrivning

Ignorerad

Typ

Valfri

Egenskap

Obligatorisk

16.5.1. Inparametrar
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17. Lupp API Notifieringstjänst
I Lupp API finns en funktion för att kunna ge notifieringar när olika händelser i
Lupp inträffar. Det kan vara att en insats har skapats, ändrats, avslutats
(deleted) eller raderats (removed), en enhet har skapats, ändrats eller tagits
bort, eller att en dagboksanteckning av typen anteckning, skaderapport eller
beslut har skapats, ändrats, avslutats (deleted) eller raderats (removed).
Dessa notifieringar kommer enbart med ett ID i en tillhörande callback. Vilken
callback som avfyras beror på typen som är tillagd, ändrad eller borttagen samt
vad som har hänt med den. Anropet sker enbart med ett Guid som identifierar
vilket objekt det är som har orsakat händelsen.
För att senare få tag på det faktiska objektet får funktionerna i Lupp API
användas.

För att utveckla mot Lupp API Notifieringstjänst behövs en licens, se ovan.
Samma licens kan användas mot alla delar av Lupp API.
För att hitta hur kontrakten ser ut läggs följande kod in i RIB
Exchange.exe.config under <services>-taggarna:
<service name="MSB.RIB.Lupp.Services.API.Notifications.APINotificationsService"
behaviorConfiguration="EventMissionServiceBehavior">
<endpoint address="mex" binding="mexHttpBinding" contract="IMetadataExchange"/>
</service>

Se ovan för mer information om RIB Exchange.exe.config.

Notifieringskontraktet heter IAPINotificationServiceCallback. Detta aktiveras
genom ett anrop genom kontraktet IAPINotificationServiceCallback som heter
Subscribe(). Det hela kan avaktiveras genom ett anrop till UnSubscribe(). För
att verifiera att klienten (din applikation) fortsatt lever behöver klienten var
30:e sekund skicka ett ping genom att anropa metoden Ping() i samma
kontrakt. (Har inte ett ping inkommit inom 60 sekunder och dessutom inte
nästa ping heller kommer på plats avslutas prenumerationen, men eventuella
callbacks kan ligga och vänta på timeouter i upp till 10 minuter och störa andra
applikationer som är anslutna till notifieringstjänsten.)
All eventuell hantering av ett inkommet anrop bör ske på en annan tråd än
den mottagande för att minska risken för prestandaminskning i tjänsten på
grund av köer, deadlocks, etc!
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18. Interface
IAPINotificationService
Detta API-kontrakt hanterar beställning och underhåll av prenumeration av
tillbakaskickningsdata. I den s.k. callback-kanalen skickas händelser som sker i
tjänsten tillbaka som en notifiering till klienten.
Detta API är enkelriktat och det finns ingen möjlighet att få tillbaka data som
ett svar på de olika anropen.
Namn

Beskrivning

Subscribe

Aktiverar prenumerationen av notifieringar.

UnSubscribe

Avaktiverar prenumerationen av notifieringar.

Ping

Skickar ett ping-meddelande till tjänsten. Ett pongmeddelande skall inom kort komma till
callbackkanalen. Har ett pong inte kommit inom en
erforderlig tid (en till fem sekunder kan anses vara
en lämpligt timeout) anses kommunikationen ha
gått ner. Försök då göra en unsubscribe, följt av en
ny subscribe.

Versioner:

Subscribe finns i API sedan Lupp API 6.2.

Använd den senaste versionen av varje funktion.
Registrerar klienten för att ta emot notifieringar vid förändringar i tjänsten.
För att avbryta notifieringarna anropas Unsubscribe (se nedan). Skulle klienten
inte svara på ett anrop, dvs ett callback mot en aktiv prenumeration misslyckas,
kommer tjänsten att ta bort prenumerationen för klienten, dock efter en
timeout där ingen annan trafik kan skickas på samma tjänst. Det är därför
mycket lämpligt att klienten själv avslutar prenumerationen innan den t.ex.
stängs ner.
18.1.1. Inparametrar
Metoden Subscribe tar inga inparametrar.

18.1.2. Returvärde
Metoden Subscribe returnerar inga värden. Den är en envägs WCF-operation.
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Observera
Metoden är en envägs WCF-action. Dock kan funktionen
generera callbacks innan den släpper kontrollen over din
applikation. Du måste därför göra anrop till denna metod i
en separat tråd.

Versioner:

UnSubscribe finns i API sedan Lupp API 6.2.

Använd den senaste versionen av varje funktion.
Avregistrerar klienten från att ta emot notifieringar vid förändringar i tjänsten.
För att påbörja notifieringar används Subscribe (se ovan). Det är mycket
lämpligt att klienten själv avslutar prenumerationen innan den t.ex. stängs ner.
18.2.1. Inparametrar
Metoden UnSubscribe tar inga inparametrar.

18.2.2. Returvärde
Metoden UnSubscribe returnerar inga värden. Den är en envägs WCFoperation.
Observera
Metoden är en envägs WCF-action. Dock kan funktionen
generera callbacks innan den släpper kontrollen over din
applikation. Du måste därför göra anrop till denna metod i
en separat tråd.
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Ping finns i API sedan Lupp API 6.2.

Använd den senaste versionen av varje funktion.
Ping genererar att klientens prenumeration kommer att få ett Pong skickat till
sig, d.v.s. klientens implementation av IAPIServiceCallback.Pong kommer att
exekveras. Detta förfarande används för att verifiera att kontakt finns mellan
klienten och tjänsten. Ett ping bör skickas var 30 sekund.
18.3.1. Inparametrar
Metoden Ping tar inga inparametrar.

18.3.2. Returvärde
Metoden Ping returnerar inga värden. Den är en envägs WCF-operation.
Observera
Metoden är en envägs WCF-action. Dock kan funktionen
generera callbacks innan den släpper kontrollen over din
applikation. Du måste därför göra anrop till denna metod i
en separat tråd.
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19. Interface
IAPINotificationServiceCallback
IAPINotificationServiceCallback är ett s.k. callback-interface. Detta innebär att
det är upp till klienten att implementera det och tjänsten anropar dessa
metoder när respektive händelser inträffar i tjänsten.
Namn

Beskrivning

Parameter

Beskrivning

UnitUpdated

En enhet har ändrats

Guid

UnitCreated

En enhet har skapats

Guid

UnitDeleted

En enhet har tagits
bort
En enhets position
har uppdaterats

Guid

Id på enheten som har
ändrats
Id på enheten som har
skapats
Id på enheten som har
raderats
Id på enheten vars
position har
uppdaterats
X-värdet av den nya
positionen på enheten
Y-värdet av den nya
positionen på enheten
Den nya positionens
referenssystem, ett s.k.
SRID-värde
Id på den nya insatsen
Id på den ändrade
insatsen
Id på den avslutade
insatsen
Id på den borttagna
insatsen. Insatsen kan
inte längre hämtas
från tjänsten
Metoden har inga
parametrar

UnitPositionUpdated

Guid
Double
Double
Int32

MissionCreated
MissionUpdated

En insats har skapats
En insats har ändrats

Guid
Guid

MissionDeleted

En insats har stängts

Guid

MissionRemoved

En insats har tagits
bort

Guid

Pong

Ett ping har
mottagits från
klienten
En
dagboksanteckning
har skapats
En
dagboksanteckning
har uppdaterats

n/a

NoteCreated
NoteUpdated

EntryDeleted
IncidentReportCreated
DecisionCreated

Guid

Id på den nya
anteckningen

Guid

Id på den nya
anteckningen

Guid

Id på den föregående
versionen av
anteckningen
Id på det borttagna
objektet
Id på den nya
rapporten

Ett dagboksobjekt
har raderats
En insatsrapport har
skapats

Guid

Ett beslut har
skapats

Guid

Guid

Id på det nya beslutet

Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

83 (89)
Datum

Utgåva

2018-11-13

6.5

20. Exempel
Detta kodexempel visar hur APINotificationServiceClient implementeras för att
få med licenshanteringen och hur man startar och avslutar prenumeration av
notifikationer.
service = new APINotificationServiceClient(new InstanceContext(new Program()), binding,
endpointAddress);
service.Endpoint.Behaviors.Add(new KeyValidationEndpointBehavior());
service.Subscribe();
var tmr = new Timer(30000);
tmr.Elapsed += TmrElapsed;
...
tmr.Close();
service.UnSubscribe();
service.Close();
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21. Bilagor
I denna bilaga visas koden för en KeyValidation.cs. Den innehåller allt som
behövs för att validera en klient mot RIB Exchange. Innan den fungerar
behöver applikationsnamn inklusive versionsnummer, lösenord och
licensnyckel skrivas in. (Se markeringar med gul överstrykning nedan, ersätt
med rätt uppgifter).

//
//
//
//
//
//
//
//

------------------------------------------------------------------<copyright company="MSB" file="KeyValidation.cs">
MSB 2011
</copyright>
<summary>
The key validation.
</summary>
-------------------------------------------------------------------

#pragma warning disable 1584,1711,1572,1581,1580
// TODO: Change namespace
namespace MSB.RIB.Namespace
{
using System;
using System.Diagnostics;
using System.Diagnostics.CodeAnalysis;
using System.Globalization;
using System.ServiceModel;
using System.ServiceModel.Channels;
using System.ServiceModel.Description;
using System.ServiceModel.Dispatcher;
/// <summary>
/// The key validation.
/// </summary>
public class KeyValidation : IClientMessageInspector
{
#region Public Methods
/// <summary>
/// Enables inspection or modification of a message after a
reply message is received but prior to passing it back to the client
application.
/// </summary>
/// <param name="reply">
/// The message to be transformed into types and handed back
to the client application.
/// </param>
/// <param name="correlationState">
/// Correlation state data.
/// </param>
public void AfterReceiveReply(ref Message reply, object
correlationState)
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{
}
/// <summary>
/// Enables inspection or modification of a message before a
request message is sent to a service.
/// </summary>
/// <returns>
/// The object that is returned as the <paramref
name="correlationState"/>argument of the <see
cref="M:System.ServiceModel.Dispatcher.IClientMessageInspector.AfterRe
ceiveReply(System.ServiceModel.Channels.Message@,System.Object)"/>
method. This is <c>null</c> if no correlation state is used.The best
practice is to make this a <see cref="T:System.Guid"/> to ensure that
no two <paramref name="correlationState"/> objects are the same.
/// </returns>
/// <param name="request">
/// The message to be sent to the service.
/// </param>
/// <param name="channel">
/// The client object channel.
/// </param>
public object BeforeSendRequest(ref Message request,
IClientChannel channel)
{
if (request != null)
{
request.Headers.Add(MessageHeader.CreateHeader("MachineName",
string.Empty, Environment.MachineName, false));
request.Headers.Add(MessageHeader.CreateHeader("SessionId",
string.Empty, Process.GetCurrentProcess().SessionId, false));
request.Headers.Add(MessageHeader.CreateHeader("ProcessId",
string.Empty, Process.GetCurrentProcess().Id, false));
request.Headers.Add(MessageHeader.CreateHeader("Culture",
string.Empty, CultureInfo.CurrentCulture.ToString(), false));
// TODO: Change information
// === CHANGE THESE ROWS! ===
request.Headers.Add(MessageHeader.CreateHeader("Application",
string.Empty, ApplicationName, false));
request.Headers.Add(MessageHeader.CreateHeader("Contact",
string.Empty, Password, false));
request.Headers.Add(MessageHeader.CreateHeader("Key",
string.Empty, LicenseKey, false));
// ==========================
}
return null;
}
#endregion
}
/// <summary>
/// The key validation endpoint behavior.
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/// </summary>
[SuppressMessage("StyleCop.CSharp.MaintainabilityRules",
"SA1402:FileMayOnlyContainASingleClass",
Justification = "Reviewed. Suppression is OK here.")]
public class KeyValidationEndpointBehavior : IEndpointBehavior
{
#region Public Methods
/// <summary>
/// The add binding parameters.
/// </summary>
/// <param name="endpoint">
/// The endpoint.
/// </param>
/// <param name="bindingParameters">
/// The binding parameters.
/// </param>
public void AddBindingParameters(ServiceEndpoint endpoint,
BindingParameterCollection bindingParameters)
{
}
/// <summary>
/// The apply client behavior.
/// </summary>
/// <param name="endpoint">
/// The endpoint.
/// </param>
/// <param name="clientRuntime">
/// The client runtime.
/// </param>
public void ApplyClientBehavior(ServiceEndpoint endpoint,
ClientRuntime clientRuntime)
{
clientRuntime.MessageInspectors.Add(new KeyValidation());
}
/// <summary>
/// The apply dispatch behavior.
/// </summary>
/// <param name="endpoint">
/// The endpoint.
/// </param>
/// <param name="endpointDispatcher">
/// The endpoint dispatcher.
/// </param>
public void ApplyDispatchBehavior(ServiceEndpoint endpoint,
EndpointDispatcher endpointDispatcher)
{
}
/// <summary>
/// The validate.
/// </summary>
/// <param name="endpoint">
/// The endpoint.
/// </param>
public void Validate(ServiceEndpoint endpoint)
{
}
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#endregion
}
#pragma warning restore 1584,1711,1572,1581,1580
}
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Denna bilaga ger ett exempel på hur man använder KeyValidation från 0. Den
beskriver det hela från två olika sätt; antingen genom kod eller genom
konfiguration. Först via koden:
using System;

using System.ServiceModel;
public class UsageOfKeyValidation
{
private ServiceClient _client;
private static DuplexChannelFactory<IServiceChannel>
ChannelFactory;
public void AddingItToAWCFClient()
{
this._client = new ServiceClient();
this._client.Endpoint.Behaviors.Add(new
KeyValidationEndpointBehavior());
}
public void AddingItToAWCFChannelFactory()
{
EndpointAddress endpoint;
NetTcpBinding binding =
GetBindingAndEndpoint("WCF.Service.IService", out endpoint);
ChannelFactory = new
DuplexChannelFactory<IServiceChannel>(this, binding, endpoint);
ChannelFactory.Endpoint.Behaviors.Add(new
KeyValidationEndpointBehavior());
}
}

För att implementera via konfigurationsfilen måste den innehålla följande.
<configuration>
<system.serviceModel>
<extensions>
<behaviorExtensions>
<add name="KeyValidationEndpointBehavior" type="
Namespace.KeyValidationEndpointBehavior, Assembly, Version=1.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=null"/>
</behaviorExtensions>
</extensions>
<behaviors>
<endpointBehaviors>
<behavior name="myBehavior">
<KeyValidationEndpointBehavior />
</behavior>
</endpointBehaviors>
</behaviors>
<client>
<endpoint
address="net.tcp://localhost:7359/APIMissionService"
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binding="netTcpBinding"
bindingConfiguration="NetTcpBinding_IMissionService"
contract="APIMissionService.IMissionService"
name="NetTcpBinding_IMissionService"
behaviorConfiguration="myBehavior" />
<endpoint
address="net.tcp://localhost:7359/APINotificationsService"
binding="netTcpBinding"
bindingConfiguration="NetTcpBinding_IAPIService"
contract="APINotificationsService.IAPIService"
name="NetTcpBinding_IAPIService" behaviorConfiguration="myBehavior"/>
</client>
</system.serviceModel>
</configuration>

Dessutom måste följande egenskap och metod göras en override på i klassen
KeyValidationEndpointBehavior (se ovan):
public override Type BehaviorType
{
get { return this.GetType(); }
}
protected override object CreateBehavior()
{
return new KeyValidationEndpointBehavior();
}

