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1 ANVENDELSESOMRÅDE 

Stamdata og container data med angivelse af tømningsfrekvens overføres fra Renomatic til 
Renovatør system. Renovatør systemet holder styr på kørerækkefølge. 

Tilbagemeldinger på vejninger og fejl sendes fra renovatørsystem til Renomatic. 

Nedenstående figur skitserer dataflowet. 
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2 OVERORDNET DESIGN 

Data udvekslingen foregår med XML og webservices, med kvittering for overførsel. Servicen 
er udviklet med WCF Frameworket i Microsoft .Net 4.0 

Alle dataudvekslinger startes af renovatøren.  

På Figur 1 Interface specifikation er vist interfacet IRenomaticRenovatoer som er det 
webservice interface som stilles til rådighed for renovatøren. Initialt kaldes metoden 
GetAllContainer, der returner en TotalSynkronisering som indeholder alle informationer om 
Pladser, Containere og Tilbagemeldingstyper. For engangsydelser (glemmere og 
ekstratømninger) kaldes GetAllEngangsydelser som returnerer en TotalSynkronisering med 
Pladser og Engangsydelser. 

Herefter kaldes dagligt GetChangesContainer, som returnerer ændringer i forhold til sidste 
kald, f.eks en ny opstillet container. Når man har behandlet en TotalSynkronisering fra GetAll 
eller GetChanges kaldes ProcessedSuccessfully for at kvittere. 

GetChangesEngangsydelser kan kaldes oftere hvis det er ønsket. F.eks. hvis der er en 
tidsgrænse omkring middag kan man kalde den lige op til middag. Eller fast hver 10. min. 

Kald til alle Get… funktionerne skal kvitteres med funktionen ProcessedSuccessfully. Det er 
dog ikke nødvendigt hvis der ikke modtages nogen containere. 

Tømningerne tilbagemeldes løbende ved at sende PladsTilbagemeldinger eller 
EngangsydelseTilbagemeldinger (SendTilbagemeldinger metoden). Nogle 
Tilbagemeldingstyper kræver billede som dokumentation og tilbagemeldes via metoderne 
SendEngangsydelseTilbagemeldingMedBillede og SendPladsTilbagemeldingMedBillede. 
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Figur 1 Interface specifikation 
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Stamdata og daglig overførsel fra Renomatic til renovatørsystem 

I det nedenstående er der beskrevet mere detaljeret om de enkelte klasser som overføres. 

Tal i parentes angiver maksimal længde på strengen 

Plads   

PladsId Int Unik nøgle i Renomatic som peger på en 
tømningsadresse, der kan være flere af samme 
adresse på hvert sit PladsId 

KommuneNr String(3) Vedr. tømningsadresse 

PostNr String(10) Vedr. tømningsadresse 

By String(50) Vedr. tømningsadresse 

Vejkode Int Vedr. tømningsadresse 

Vejnavn String(50) Vedr. tømningsadresse 

Husnr Int Vedr. tømningsadresse 

Bogstav String(10) Vedr. tømningsadresse 

Toemningsadresse String(200) Adressen i et felt (vejnavn + husnr + bogstav) 

BemaerkningKoereliste String(255) Eventuelle detaljer om tømningssted 

   

Hvis der på Pladsen er en skakt vil der være opstillet flere Containere end det antal som skal 
tømmes på dagen, f.eks står der 10 Containere hvoraf der ugentligt skal tømmes 8 og de 2 
sidste står i skakten. Det er vedtaget at renovatøren tilbagemelder med en speciel 
tilbagemeldingstype for de containere der ikke tømmes.  
 
 

Container   

PladsId Int Unik nøgle i Renomatic som peger på en 
tømningsadresse, der kan være flere af samme 
adresse på hvert sit PladsId 

PladsArtskodeId Int Unik nøgle for en artskode opstillet på en plads. 

OpstilId Int Unik nøgle for en opstilling i Renomatic. Der er en 
opstilling pr. container. Dvs. OpstilId peger på en 
container. 

Stregkode String(50) Unik nøgle som er angivet på beholderen med en 
stregkode - peger entydigt på et container_tag 

ContainerTag String(50) Hexkode for tag brik. Foran stillede nuller skal ikke 
fjernes i tilbagemeldingerne. 

Startdato date Datoen for hvornår containeren sættes op. 

Stopdato date Datoen for hvornår containeren bliver taget ned. 

Bemaerkning String(255) Bemærkning til PladsArtskoden. (f.eks: Står rundt 
om hjørnet) 

Artskode String(5) Kode for ordning eksempelvis "34001" 

Artsbetegnelse  String(110) Beskrivelse af ordning i tekst form 

Affaldstype String(30) Eksempelvis "restaffald" 

ContainerType String(30) Eksempelvis "800 l container" 
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Distrikt String(3) Planlagt distrikt, tur eller bil, eksempelvis "R01" 

Toemningsfrekvens Int Angiver antal dage mellem tømninger  
- 7 angiver tømning hver uge 
- 14 angiver tømning hver anden uge 
- Osv. 

NaesteToemningsDato* Date Næste tømningsdato efter dags dato. Eller hvis 
Startdato > dags dato næste tømningsdato efter 
Startdato 

DagIDer String Mandag = 1 Søndag = 7 
Ved flere ugentlige tømninger sendes dagIDerne 
adskildt med komma – f.eks. 2,4 (tirsdag og 
torsdag) I dette tilfælde vil frekvensen være 7 da de 
er ugentligt og flere gange om ugen. 

SidsteToemningsDato* Date Dato for sidste planlagte tømning. 

UgeOgDag String(100) Navn på ugen og navn på dagen(e) der tømmes 
adskilt med komma 

Toemningsnavn String(30) Navnet på tømningstypen fra Renomatic. 

*Ændringer i disse felter medfører ikke ændringer ved kald af GetChanges() 
 
 

Tilbagemeldingstype   

Tilbagemeldingskode Int Typisk 3 cifret koder som er nemme at huske. Bør 
oprettes prioriteret så de er nemme at finde på 
panelet på skraldebilen. 

Beskrivelse String(50) F.eks. ”Sne og Is” eller ”Fejlsorteret – Farligt affald” 

Billede bool Sand hvis der skal være et billede med. 

Udgaaet bool falsk angiver at den kan anvendes, sand angiver at 
den udgår. 

 
 

Engangsydelse 

PladsId Int Peger på adressen der skal have udført 
tømningen. 

EngangsydelseId Int Unik nøgle, skal bruges ved tilbagemelding. 

Artskode String(5) Kode for ordning eksempelvis "34001" 

Artsbetegnelse  String(110) Beskrivelse af ordning i tekst form 

Antal Int Antallet der skal tømmes. 

Toemningsdato date Dato for tømningen 

Ordretype String(30) Eksempelvis ”Ekstra tømning” og ”fejlrettelse” 

Bemaerkning String(255) Eventuelle detaljer om tømningen 

Stregkode String(50) Hvis der er flere containere på samme artskode 
sendes en tilfældig containers stregkode. Dvs. 
det ikke nødvendigvis er den container der skal 
tømmes men den peger unikt på adresse og 
størrelse af container. 
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ContainerTag String(50) Hexkode for tagbrik 

2.1 Tilbagemeldinger 

Nogle tilbagemeldingstyper kræver et billede som dokumentation. Billedet uploades som en 
stream sammen med tilbagemeldinger via metoderne SendPladsTilbagemeldingMedBillede 
eller SendEngangsydelseTilbagemeldingMedBillede. Der supporteres billeder i gængse 
billede formater som Windows forstår, så som jpg, gif osv. 
 
Tilbagemeldingerne sendes ind løbende som Containerne tømmes. 

Der kan sendes flere tilbagemeldinger på samme container. Hvis en container tømmes flere 
gange registreres der flere vejninger på dagen, visuelt vises den sammenlagte vægt i 
Renomatic. 

Det forventes at Renovatørsystemet sørger for at gensende tilbagemeldinger der resultere i fejl 

PladsTilbagemelding 
ContainerTag String(50) Hexkode for tagbrik. 

Stregkode String(50) Stregkode for containeren. 

Toemningsdato datetime Dato og klokkeslæt 

Vaegt Double Vægten angivet i KG. 

Tilbagemeldingskode Int En af de i Tilbemeldingstyper definerede koder 

Bemaerkning String(255) Bemærkning til tilbagemeldingen. 

GpsLatitude String(10) GPS data for tømningen 

GpsLongitude String(10) GPS data for tømningen 

Def_Init String(5) Initialer eller info om automatisk / manuel vægt 
indmelding. 

Billede Stream Evt. Billede NB: kun til funktionen 
SendPladsTilbagemeldingMedBillede 

 
 

EngangsydelseTilbagemelding 
EngangydelseId Int Det unikke Id der blev givet i Engangsydelses 

delen af en TotalSynkronisering. 

ContainerTag String(50) Hexkode for tagbrik. 

Stregkode String(50) Stregkode for containeren. 

Toemningsdato datetime Dato og klokkeslæt 

Vaegt Double Vægten angivet i KG. 

Tilbagemeldingskode Int En af de i Tilbemeldingstyper definerede koder 

Bemaerkning String(255) Bemærkning til tilbagemeldingen. 

GpsLatitude String(10) GPS data for tømningen 

GpsLongitude String(10) GPS data for tømningen 

Def_Init String(5) Initialer eller info om automatisk / manuel vægt 
indmelding. 
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Billede Stream Evt. Billede NB: kun til funktionen 
SendEngangsydelseTilbagemeldingMedBillede 

 

2.2 Login 

Renovatør servicen er beskyttet med brugernavn og adgangskode. Alle funktioner der kaldes 
kræver følgende objekt bliver medsendt. 

EngangsydelseTilbagemelding 
Username string Det af Logimatic udleverede brugernavn. 

Password String Den af Logimatic udleverede adgangskode. 
 

2.3 Beskrivelse af funktioner 

TotalSynkronisering GetAllContainer(loginInfo, startDate, endDate) 

startDate og endDate angiver i hvilket vindue man ønsker data. Hvis man f.eks. angiver dags 
dato som startDate og sætter endDate til at være 14 dage frem fra dags dato vil man få alle 
containere der er aktive i dag og alle de containere som har en start- eller slutdato mellem 
startDate og endDate. 

TotalSynkronisering GetAllEngangsydelser(loginInfo, startDate, endDate)  

startDate og endDate angiver i hvilket vindue man ønsker data. Hvis man f.eks. angiver dags 
dato som startDate og sætter endDate til at være 14 dage frem fra dags dato vil man få alle 
Engangsydelser der skal udføres i intervallet. 

TotalSynkronisering GetChangesContainer(loginInfo, startDate, endDate)  

Har samme grundlæggende funktion som GetAllContainer, derudover filtreres containere, 
som allerede er sendt via en tidligere GetAllContainer eller GetChangesContainer, fra. Hvis 
der er sket en ændring i nogen af felterne i snitfladen (bortset fra de med * markerede) og de 
ligger indenfor intervallet, vil disse blive medtaget. 

TotalSynkronisering GetChangesEngangsydelser(loginInfo, startDate, endDate)  

Har samme grundlæggende funktion som GetAllEngangsydelser, derudover filtreres 
engangsydelser, som allerede er sendt via en tidligere GetAllEngangsydelser eller 
GetChangesEngangsydelser, fra. Hvis der er sket en ændring i nogen af felterne i snitfladen 
(bortset fra de med * markerede) og de ligger indenfor intervallet, vil disse blive medtaget. 

boolean ProcessedSuccessfully(loginInfo, exportId, Antal) 
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Kaldes når renovatørsystemet har processeret data fra kald til hhv. GetAllContainer, 
GetAllEngangsydelser, GetChangesContainer eller GetChangesEngangsydelsere. ExportId 
modtages som del af objektet TotalSynkronisering. Antal udfyldes med det antal containere 
der er modtaget. 
Hvis ikke der bliver kvitteret for modtagelse via denne funktion vil næste kald medtage de 
data der ikke er kvitteret for. 
Hvis antallet af containere i det modtagne er nul er det ikke nødvendigt at kvittere. 

boolean SendTilbagemeldinger(loginInfo, tilbagemeldinger)  

Kaldes for at tilbagemelde faste ordninger eller engangsydelser uden billede. 
Tilbagemeldinger indeholder liste af både faste ordninger og engangsydelser. Objektet kan 
indeholde ingen eller flere af hver slags. 

Void SendPladsTilbagemeldingMedBillede(pladsTilbagemeldingMedBillede) 

Kaldes ved tilbagemelding på en fast ordning hvis der skal billede med. 

Void SendEngangsydelseTilbagemeldingMedBillede(EngangsydelseTilbagemeldingMedBillede) 

Kaldes ved tilbagemelding på engangsydelse hvis der skal billede med. 


