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ORS Status
• Ny klient som betyr

– Mindre størrelse og raskere  i nettleseren

– Lettere å vedlikeholde, enklere å legge til 
funksjonalitet

• nå kommer endelig det dere har etterspurt som 
dashboard, purringer etc etterhvert 

– Garantert bugs – trenger deres 
tilbakemeldinger!

– Funksjonalitet rulles ut gradvis, tilnærmet par 
med nåværende

– Integrert med NLF’s medlemsapi



ORS oppdatering

• Ifølge med oppdatering til ny klient vil ORS 
være: 

Utilgjengelig for fallskjerm fra 8. april ±1 uke



Oppdatert ORS
• Motorfly og fallskjerm vil dele rammeverk, 

forskjellige ORS applikasjoner

• Fallskjerm kan nå også sende inn rapport direkte til 
LT via E5X formatet når det er luftfartshendelse

– Forenklet versjon som benytter verdier fra 
rapporten

• Benytter persondata fra NIF

– Krav om Melwin Id forsvinner

– Alle operative funksjoner (Hovedinstruktør mm) 
defineres i NIF på GREN

– Ikke i NIF = eksisterer ikke





Medlems API – medlem.nlf.no

• Synkroniserer med NIF innenfor 15 
minutter
– Info ikke riktig, logg inn i MI→ rediger profil→ 

trykk “lagre endringer”→ vent opptil 15m→ ok

• Personer, kompetanse, funksjoner, 
lisenser, organisasjoner

• Flere tilpassede ressurser

• Tilgjengeliggjøres for klubbene etter pilot
– Synkronisere manifestsystem?



Autentisering - auth.nlf.no

• Oauth2 autentiseringstjeneste
– Eks login for klubbens websider

• Oauth2 autz
– Begrenser til seksjon eller klubb

• Eks BFSK vil kun at medlemmer I BFSK skal 
kunne logge inn på sine websider

– Gir en aksessliste basert på funksjoner og 
kompetanse fra NIF



ORS tilbakemeldinger

Teorien

Teknisk
Implementasjon



Tilbakemeldinger

• Eksempel:
– Teorien gir at alle skal ha tilgang til å lese 

rapporter (informert og lærende) og de skal 
være anonymisert (rettferdig) og bidra til en 
rapporterende kultur

– Implementasjonen:
• Arbeidsflyt med tilgangskontroll
• Anonymiserer rapporter fra arbeidflyten

• Autentisering for tilgang

• osv



Tilbakemeldinger

• Fokus på 
– Hvordan teorien er implementert teknisk

– Hvordan den tekniske implementasjonen er

• Eksempel
– Tilbakemelding på “forløpet” og hvordan det 

er nå vs i tidligere versjoner – YEA!
– At du ikke vil at lukkede rapporter skal være 

tilgjengelige for alle – NAY!
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