
KONVERTERING AV DATA FRA RAPP13.50 
(Revisjon 2 – 07.01.2013) 

Beskriver her prosedyre for konvertering av data fra gammelt system RAPP13.50 til det nye systemet RF13.50 
(www.regionalforvaltning.no). 

Stikkordsmessig er konverteringsrutine av gamle data i RAPP13.50 til RF13.50 tilsvarende som følger: 

(1) Tekstfil i format XML med alle data produseres av rutine i RAPP13.50 og lagres på lokal disk 

(2) Som innlogget i forvalter rolle på www.regionalforvaltning.no, lastes XML-fil produsert under pkt (1) opp i forbindelse 
med importrutine og data kopieres til importtabeller 

(3) Gjennom en konfigurasjonsveiviser velger man hvilke data som skal importeres, som standard blir alle data fra og med 
2008 og senere automatisk inkludert for import 

(4) Når konfigurasjon er ferdig starter man endelig import av data og ramme/budsjettområde/tilsagn/kontakter overføres 
til RF13.50 

(5) Dersom noe ”går galt” under/etter import, er det mulig å reversere hele import hendelse slik at alle importerte data 
fjernes fra RF13.50 

Vi beskriver i påfølgende kapitler hele prosedyren i mer detalj. 
 

Produser XML-fil med alle data i gamle RAPP13.50 systemet 

Du må selv velge data du ønsker å overføre fra RAPP13.50 til RF13.50. Prosedyren for konvertering og overføring av data starter  
i gamle systemet hvor de gamle data er lagret.  

Første steg er å produsere en tekstfil i format XML med alle data. Rutinen for dette er teknisk sett lik rutine for produksjon av 
årsrapport. Følgende må gjøres i rekkefølge som angitt under i gamle systemet RAPP13.50: 

(1) Oppgrader din installasjon av RAPP13.50 til siste versjon av programmet som er tilgjengelig på nett.  
Gå til nettadresse under for nedlasting og informasjon om oppgradering: 
http://www.spine.no/oppgradering1350.shtml 

(2) Når oppgradering er fullført, start produksjon av eksportfil som vist på bildet under 

 



(3) Klikk [Neste] på hvert skjermbilde i veiviser for produksjon av eksportfil(xml). Vi forklarer enkelte av sidene i veiviser på 
de påfølgende skjermbildene under. 

 
 

 



(4) Når produksjon av av eksportfil (xml) er ferdig kommer du til tilsvarende side som vist under.  
 
Noter ned sti og navn på XML-fil som inneholder alle data fra RAPP13.50 og som må lastes opp via importrutine på 
www.regionalforvaltning.no  

 

 

 

Gjennomføre konfigurasjon og import i RF13.50 

Det er laget en egen rutine i RF13.50 for import og konvertering av data basert på XML-fil produsert i RAPP13.50. Vi forklarer er 
her rutine for import og konfigurasjon av denne.  

FØR IMPORT 

Når det gjelder import av data fra RAPP13.50 til RF13.50 så er det et noen føringer som er lagt inn i rutinene, dette gjelder 
hvilken type informasjon som overføres og mengde data som overføres. Disse føringene gjelder følgende: 

(1) Type data som overføres er følgende: 
- Ramme med budsjettområder og bevilgning 
- Tilsagn med relatert informasjon som beskrivelser, tilskudd, utbetalinger, finansieringsplan, kategorier og kommuner 
m.m. 
- Kontaktregister 

(2) Mengde data som overføres er som standard: 
- Rammer må merkes manuelt 
- Budsjettområder merkes automatisk for 2008 og senere  
- Tilsagn knyttet til merket rammer/budsjettområder blir automatisk merket for import 
- Alle kontakter (valgfritt) 



(3) Konverteringsrutine importerer ikke informasjon om innsatsområder, regionale kategorier, data relatert til 
skreddersøm for enkelte fylker 

 

START IMPORTRUTINE 

For oppstart av importrutine i RF13.50, gjør følgende: 

(1) Logg inn  
Logg inn i forvalterrollen på www.regionalforvaltning.no som administrator 

(2) Start import rutine 
Under hovedmeny ”System” klikk på snarvei ”RAPP1350 Import” tilsvarende som vist på bildet under 

 
 

 

LAST OPP EKSPORTFIL FRA RAPP13.50 

(1) Last opp XML-fil og kopier data 
Første gang du åpner importrutine vil du se et tilsvarende skjermbilde som vist under. Utfør i angitt rekkefølge 
punktene forklart i plakat på bildet under.  På dette skjermbildet blir eksportfil fra RAPP13.50 lastet opp og innhold i 
XML-fil blir kopiert til importtabeller i RF13.50. 
 



 
 
Under opplasting av XML-fil vil progresjon på opplasting vises tilsvarende som vist på bildet under. 

 
Når opplasting er fullført vil det vises informasjon om XML-fil tilsvarende som vist under. 

 
Dersom rutinene på denne siden gir feilmeldinger, så ta kontakt med support@spine.no for avklaring av problem.  



 

KONFIGURASJON AV IMPORTDATA FØR KOPIERING 

(1) Konfigurasjon av ramme 
Under eksportrutine i RAPP13.50 merket du hvilke rammer du ønsket å overføre. Du må på dette bildet nok en gang  
krysse av for aktuelle rammer. Merke funksjonalitet her gir mulighet for kopiering av data for en ramme av gangen. 
Dette er en funksjonalitet som i hovedsak er aktuell for de store fylkene. For alle andre er det trolig bare å merke alle 
rammer. Funksjonalitet illustrert på bildet under. 

 



(2) Konfigurasjon av budsjettområder 
Som standard blir alle budsjettområder fra og med år 2008 og senere automatisk merket for import. Dersom du ikke 
ønsker data fra tidligere år, kan du på denne siden klikke på [Start konfigurasjon av tilsagn] knappen direkte. Mao. det 
er ikke nødvendig med manuell  konfigurasjon utover det som er satt automatisk.  
 
Dersom du ønsker eldre tilsagn enn 2008, må du utføre manuell konfigurasjon på denne siden. Også dersom du ønsker 
å overføre tilsagn til eksisterende budsjettområder i RF13.50, må det på denne siden foretas valg på ”Overstyr 
budsjettområde”. Ved overstyring av budsjettområde betyr det at samtlige tilsagn som i RAPP13.50 er knyttet 
tilgammelt budsjettområde, blir ved kopiering koblet til ”Overstyr budsjettområde” i RF13.50.  

 



(3) Konfigurasjon av tilsagn 
Som standard blir alle tilsagn koblet til valgte budsjettområder på forrige side,  automatisk merket for import. Du kan gå 
videre til siste side i veiviser direkte dersom følgende kriteria er ok: 
- Kriterie 1: du ønsker kun å overføre tilsagn fra 2008 og senere 
- Kriterie 2: alle tilsagn er knyttet til et budsjettområde (tilsagn uten budsjettområde må merkes manuelt) 
Dersom kriteria ovenfor er ok, klikk [Lagre konfigurasjon og klargjør for import] for å gå til siste side i importveiviser 
uten endring av konfigurasjon. 
 
Men dersom kriteria ovenfor ikke er ok, må du utføre manuell konfigurasjon på denne siden knyttet til å velge hvilke 
tilsagn som skal overføres. Se bildet under som illustrerer hvordan dette gjøres. 
 

 
 



FULLFØR IMPORT OG KOPIER DATA TIL RF13.50 

(1) Valgfrie opsjoner før import av tilsagn 
Før utførelse av selve import har du mulighet til å gjøre noen valg i forhold til manglende informasjon om 
saksbehandler, manglende søknadsbeløp og manuelt koble saksbehandler til brukere i RF13.50. 

(2) Utfør kopiering av data til RF13.50 
Du er nå klar for å kopiere data til RF13.50 iht konfigurasjon utført. Bekreft på denne siden hvilke data du ønsker å 
kopiere. Du må også velge en støtteordning som samtlige tilsagn blir tilkoblet. 
 
Til informasjon for fylker som har valgt å kjøre kopiering av data for en ramme av gangen.  Velg bort kopiering av 
kontakter dersom dette allerede er gjort. Det utføres ingen kontroll på kontakter om de allerede er kopiert. Det er kun 
for ramme/budsjettområder det utføres kontroll slik at disse ikke kopieres flere ganger. 

 

 



Siste fase av importrutine hvor kopiering av data utføres, kan ta et par minutter for de store fylkeskommunene. For en 
kommune skal denne rutinene ikke ta mer enn ca.15-60sekunder. 

Skulle det oppstå en feilmelding under kopiering av data her, så ta kontakt med support@spine.no for avklaring av problem. 

 

KONTROLL ETTER IMPORT 

Når import er ferdig må du gå gjennom regnskap knyttet til budsjettområder. I det gamle systemet var det automatisk 
overføring av ubrukte rammer fra år til år, så er ikke tilfelle i det nye systemet.  
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