
Validering af afregnings xml 

Dette notat omhandler validering af de xml dokumenter, der skal sendes til NaturErhvervstyrelsen i 

forbindelse med afrapportering af salg af fisk.   

Valideringen tager udgangspunkt i et plugin til open-source værktøjets Notepad++. 

Installation af plugin 
Notepad++: 

Installationsfilen kan hentes fra http://notepad-plus-plus.org/download/v6.5.html (Download) og 

installeres ved at følge anvisningen. 

Notepad++ XML Plugin 

Kan hentes via Notepad++ Plugin Manager efter installation af Notepad++.  

Notepad++ Plugin Manager installation startes via menuen Plugin -> Plugin Manager -> Show Plugin 

Manager. 

 

Find ‘XML Tools’ i fanebladet “Available”. I det dialogvindue der fremkommer tryk ’Plugin Manager’ og tryk 

herefter på knappen ’Install’. 

 

http://notepad-plus-plus.org/download/v6.5.html


 

Tryk ”Yes” hvorefter Notepad++ genstartes og plugin’en er installeret. 

Filer til afregningsskema kan hentes som zip-arkiv her eller via webservicen i testmiljøet  

(https://webservicetest1.fvm.dk/Fisheries/Sales/Reporting.svc?wsdl). For at valideringsmekanismen skal 

fungere optimalt, bør alle skemafiler ligge i samme katalog - her kaldet SCHEMA_PATH. 

Validering af xml 
Åbn ønskede XML fil i Notepad++ - som eksempel her anvendes filen test.xml der kommer sammen med 

skemafilerne. 

Vælg Plugins -> XML Tools -> Validate now: 

 

https://fiskeristyrelsen.dk/fileadmin/user_upload/Fiskeristyrelsen/Erhvervsfiskeri/Indberetning_og_foering_af_logbog/Indberetning_af_fisk/wssec-fs-client-2028-assembly.zip


Vælg rodskemaet for afregning i $SCHEMA_PATH\root.xsd via ”…” knappen: 

 

Tryk OK, hvorefter følgende dialogvindue vil fremkomme: 

 

Eksempler på fejlbeskeder 
Fejlbesked 1: 

ERROR: Element '{urn:dk:naturerhverv:fishery:sales:v1}Vessel': Missing child element(s). Expected is one of 

( {urn:dk:naturerhverv:fishery:sales:v1}IMONumber, {urn:dk:naturerhverv:fishery:sales:v1}RadioCallSign, 

{urn:dk:naturerhverv:fishery:sales:v1}Master ). 

Forklaring: 

Ved denne fejlbesked mangler elementet ’Vessel’ en af flere underelementer 

        <VesselSale> 
            <Vessel> 
                <Nation>SWE</Nation> 
                <ExternalIdentification>SIN 11</ExternalIdentification> 
                <Name>Trion</Name> 
            </Vessel> 
        </VesselSale> 



Af bilag 1 fremgår at elementet ”Master” mangler, da Master er en tvungen attribut. 

     <VesselSale> 
            <Vessel> 
                <Nation>SWE</Nation> 
                <ExternalIdentification>SIN 11</ExternalIdentification> 
                <Name>Trion</Name> 
                <Master> 
                    <Firstname>A C</Firstname> 
                    <Lastname>Nielsen</Lastname> 
                </Master> 
            </Vessel> 
        </VesselSale> 

Fejlbesked 2 og 3: 

ERROR: Element '{urn:dk:naturerhverv:fishery:sales:v1}OrganisationId': [facet 'enumeration'] The value 'E' 

is not an element of the set {'A', 'B', 'C', 'D',’S’}. 

ERROR: Element '{urn:dk:naturerhverv:fishery:sales:v1}OrganisationId': 'E' is not a valid value of the local 

atomic type. 

Forklaring: 

Fejlbeskederne er et resultat af, at elementet ’OrganisationId’ indeholder en ulovlig værdi 

        <PO> 
            <OrganisationId>E</OrganisationId> 
            <MemberId>1479</MemberId> 
        </PO> 

De værdier som er tilladt er kun A, B, C, D, og S - se bilag 2. 



Bilag 1: Udsnit af skema

 



Bilag 2: Udsnit af skema. 
          <xsd:element name="OrganisationId"> 
                <xsd:annotation> 
                    <xsd:documentation>Kode for PO organisation</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
                <xsd:simpleType> 
                    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
                        <xsd:length value="1"/> 
                        <xsd:enumeration value="A"/> 
                        <xsd:enumeration value="B"/> 
                        <xsd:enumeration value="C"/> 
                        <xsd:enumeration value="D"/> 
                        <xsd:enumeration value="S"/> 
                    </xsd:restriction> 
                </xsd:simpleType> 
            </xsd:element> 




Tilgængelighedsrapport


		Filnavn: 

		vejledning-om-validering-af-afregningsdata-xml.pdf




		Rapport oprettet af: 

		

		Organisation: 

		




[Angiv personlige og organisationsmæssige oplysninger fra dialogboksen Indstillinger > Identitet.]


Oversigt


Der blev ikke fundet nogen problemer ved kontrol af dokumentet.


		Skal kontrolleres manuelt: 0

		Gennemført manuelt: 2

		Ikke gennemført manuelt: 0

		Sprunget over: 10

		Gennemført: 20

		Mislykkedes: 0




Detaljeret rapport


		Dokument



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Flag for tilgængelighedstilladelse		Gennemført		Der skal angives flag for tilgængelighedstiladelse

		PDF, kun med billede		Gennemført		Dokument er ikke en PDF, der kun er et billede

		Kodet PDF		Gennemført		Dokument er kodet PDF

		Logisk læsningsrækkefølge		Gennemført manuelt		Dokumentstruktur giver en logisk læsningsrækkefølge

		Primært sprog		Gennemført		Tekstsprog er angivet

		Titel		Gennemført		Dokumenttitlen vises i titellinjen

		Bogmærker		Gennemført		Der er bogmærker i store dokumenter

		Farvekontrast		Gennemført manuelt		Dokument har relevant farvekontrast

		Sideindhold



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Kodet indhold		Sprunget over		Alt sideindhold er kodet

		Kodede anmærkninger		Sprunget over		Alle anmærkninger er kodet

		Tabuleringsrækkefølge		Sprunget over		Tabuleringsrækkefølgen er forenelig med rækkefølgen i strukturen

		Tegnkodning		Sprunget over		Pålidelig tegnkodning er tilgængelig

		Kodede multimedier		Sprunget over		Alle multimedieobjekter er kodet

		Skærmflimmer		Sprunget over		Side giver ikke skærmflimmer

		Scripter		Sprunget over		Der er ingen scripts, der ikke er tilgængelige

		Tidsindstillede svar		Sprunget over		Side kræver ikke tidsindstillede svar

		Navigationshyperlink		Sprunget over		Navigationslinkene er ikke repetitive

		Formularer



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Kodede formularfelter		Gennemført		Alle formularfelter er kodet

		Feltbeskrivelser		Gennemført		Der er en beskrivelse for alle formularfelter

		Alternativ tekst



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Alternativtekst for figurer		Gennemført		Figurer kræver alternativtekst

		Indlejret alternativ tekst		Gennemført		Alternativ tekst, der aldrig vil blive læst

		Knyttet til indhold		Gennemført		Alternativtekst skal være knyttet til noget indhold

		Skjuler anmærkning		Gennemført		Alternativtekst må ikke skjule anmærkning

		Alternativtekst for andre elementer		Gennemført		Andre elementer, der kræver alternativtekst

		Tabeller



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Rækker		Gennemført		TR skal være underordnet Table, THead, Tbody eller TFoot

		TH og TD		Gennemført		TH og TD skal være underordnet TR

		Overskrifter		Gennemført		Tabeller skal have overskrifter

		Regelmæssighed		Gennemført		Tabeller skal indeholde det samme antal kolonner i hver række og rækker i hver kolonne

		Oversigt		Sprunget over		Tabeller skal have en oversigt

		Lister



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Listeemner		Gennemført		LI skal være underordnet L

		Lbl og LBody		Gennemført		Lbl og LBody skal være underordnet LI

		Overskrifter



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Passende indlejring		Gennemført		Passende indlejring
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