
Vejledning for myndigheder



Mit Virk er virksomhedernes målrettede overblik over deres 
engagement med det offentlige

Overblik over frister og sager 

hos myndigheder

Adgang til relevante 

tilladelser, autorisationer, 

registreringer eller lignende

Indgang til Digital Post og 

rettighedsstyring

Det ville være rart at kunne sikre sig, at alt relevant interaktion 

med myndigheder – information, kommunikation, retningslinjer, 

indberetninger, deadlines osv. var samlet ét sted

Citat: Virksomhedsejer



På Mit Virk kan I som myndighed lige nu vise fire forskellige typer af information:

Beskeder, Frister, Sager og Tilladelser

De fire informationstyper har forskellige egenskaber og skal benyttes til forskellige 

formål. 

Det er jer som myndighed, der leverer alt indhold inkl. tekster til informationerne.

• Besked

• Frist

• Sag

• Tilladelse



En Besked på Mit Virk er en 

information, som gør brugerne 

opmærksomme på noget. En 

besked er ikke noget, som 

brugerne SKAL reagere på, men 

nærmere en servicemeddelelse 

til dem.

Besked



En Frist på Mit Virk er en 

information, som brugerne 

SKAL reagere på. Frister er 

kendetegnet ved, at der er 

konsekvenser for 

virksomheden, hvis der ikke 

reageres på dem.

Frist



En sag på Mit Virk er en 

information om et sagsforløb, 

som virksomheden har i gang, 

og den samme sag gennemgår 

flere tilstande. Hvis sagen 

afventer virksomheden, vises 

den også sammen med 

informationstypen Frister. Når 

sagen er afsluttet, vises den 

ikke længere på Mit Virk. 

Sag



En Tilladelse på Mit Virk er en 

informationstype som omfatter 

tilladelser, autorisationer, 

licenser osv.

Tilladelse



I kan finde mere viden om informationstyperne og 
eksempler på brugerrejser og anvendelse af 
informationstyperne i Mit Virks Wiki.

I Wiki’en findes også den tekniske dokumentation, 
som I skal bruge til at integrere med Mit Virk

Sådan anvender I informationstyperne

Besøg Virk på Github
(højreklik og ”åbn link på en ny fane”)

https://github.com/Erhvervsstyrelsen/Mit-Virk/wiki/Overblik


Sådan gør I, når jeres data skal på Mit Virk

På de følgende sider kan I se et standardforløb, når I skal udstille 

data på Mit Virk. Der er tale om tre overordnede faser:

• Fase 1: Forretningsmæssig afklaring og aftale

• Fase 2: Mapning af data til Mit Virk data model

• Fase 3: Udvikling af service, der leverer data



Fase 1: Forretningsmæssig afklaring og aftale

Der underskrives 

aftale om udstilling 

af jeres data på Mit 

Virkt

Underskriv

aftale

4:

Hvis IT ikke 

allerede er 

inddraget, skal de 

inddrages, så fase 

2 kan begynde

Inddrag IT5:

I godkender 

visningen af data

Godkend

visning

3:

Virk visualiserer 

med mock-ups den 

aftalte visning af 

data

Visualiser

data

2:

Virk faciliterer en 

workshop, hvor vi 

sammen med jer 

tegner brugerrejser 

og afklarer 

brugerbehov

Afklar data1:



Fase 2: Mapning af data til Mit Virk data model

Den ønskede og 

kontrollerede 

mapning overdrages 

til udviklere og fase 3 

kan påbegyndes

Overdrag til

udvikling

4:

Via Mit Virk Test-

system lægges 

testdata ind, og det 

kontrolleres, at de 

vises rigtigt i frontend

Tjek visning3:

Data mappes op 

imod Mit Virk 

datamodel for at få 

den ønskede visning

Map data2:

De aftalte data 

identificeres i jeres 

fagsystemer. Dette 

kan I gøre selv eller i 

fællesskab med Virk. 

Identificer

data

1:



Fase 3: Udvikling af service, der leverer data

Dataleverancen 

testes i 

samarbejde 

mellem jer og Virk

Test4:

Servicen 

idriftsættes, og 

data vises på Mit 

Virk

Idriftsættelse5:

Jeres udviklere 

udvikler REST-

servicen, der kan 

levere de aftalte 

data

Udvikling af

service

3:

Om nødvendigt 

afholdes møde 

med Virks

udviklere

Evt. Teknisk

møde

2:

Jeres udviklere 

orienterer sig i Mit 

Virks tekniske 

implementerings-

vejledning samt 

den ønskede 

mapning

Teknisk

vejledning

1:



I kan benytte Mit Virks pilotmiljø til at se, hvordan jeres 
data vil blive vist for brugerne - både når I tester jeres 
PUSH-løsning og tidligere i forløbet, hvis I vil afprøve 
de forskellige informationstyper (Besked, Sag, Frist, 
Tilladelse).

Til sidstnævnte kan I benytte vores testværktøj Mit Virk 
REST Client, som er et interface til manuelt at PUSH'e
data til Mit Virk. I skal logge ind med et test 
medarbejdersignatur fra jeres myndighed.

Pilotmiljø og Mit Virk REST Client

Pilot-miljø
(højreklik og ”åbn link på en ny fane”)

Mit Virk REST Client
(højreklik og ”åbn link på en ny fane”)

https://pilot.virk.dk/
https://pilot.virk.dk/vo/ui/


Mit Virk

Sender data Ser data

Som myndighed sender I data til Mit Virk API'et. Data caches i ElasticSearch

indexet, hvorfra det udstilles til virksomhederne i Mit Virk Frontenden.

Mit Virk Arkitektur

Myndigheder Virksomheder

APIAPI
Mit Virk

Frontend

Mit Virk

Frontend

Elastic-Search Index



• Som myndighed sender I løbende den data til Mit Virk, der ønskes udstillet til 
virksomhederne

• I står for at holde data opdateret og relevant

• Mit Virk cacher jeres data for at kunne vise virksomhederne deres overblik med minimal 
responstid

• Som myndighed har I dog stadig ansvaret for at opbevare jeres originale data

Forklaring af arkitekturdiagram


