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Førstegangsoppsett av DIPS Communicator og konfigurasjon mot Extensor som 

fagsystem for sending av elektroniske meldinger 
 

Normen krever at virksomheten har utarbeidet prosedyrer for overvåkning av meldingstrafikk samt definert 
hvem som har ansvar for å overvåke meldingstrafikken. Se relevant dokumentasjon på http://normen.no 

Denne veiledningen er beregnet på virksomhetens meldingsansvarlig og/eller IT ansvarlig. 

 

DIPS Communicator er Extensor sin valgte samarbeidspart som meldingstjener for elektroniske meldinger. Fra 

DIPS Communicator overvåkes også meldingsflyten i det daglige av virksomhetens meldingsansvarlig. 

Ut over førstegangsoppsettet som er dokumentert i denne veiledningen henviser vi til DIPS Communicator sin 

brukerveiledning som er å finne på http://updates.nhn.no/dips/communicator/ 

 

Extensor EDI Snatch er mellomleddet mellom Extensor som fagsystem og DIPS Communicator som 

meldingstjener. Dette kjører som en tjeneste og fører meldingene frem og tilbake mellom de to systemene. 

Veiledningen går ut i fra at Extensor som fagsystem er ferdig satt opp og at forbindelse til Norsk Helsenett 

inkludert elektronisk meldingsadresse og oppføringer i adresseregistret er ferdig etablert. 

Virksomhetssertifikater må være bestilt, mottatt og klare for bruk. 

 

I et normalt oppsett er det vanlig å ha en egen server dedikert til sending av elektroniske meldinger som har 

både Extensor EDI Snatch og DIPS Communicator installert. Dette blir da den eneste maskinen som trenger å ha 

direkte kontakt med Helsenett da all kommunikasjon i forhold til sending og mottak av elektroniske meldinger i 

forhold til Extensor som fagsystem foregår via kun disse to programmene. 

 

Veiledningen er delt i 3 deler: 

- Del 1: Installasjon og førstegangsoppsett av Extensor EDI Snatch 

 

- Del 2: Installasjon og førstegangsoppsett av DIPS Communicator 

 

- Del 3: Relevante oppsett og innstillinger i Extensor i forhold til sending av elektroniske meldinger 

 

  

http://normen.no/
http://updates.nhn.no/dips/communicator/
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Del 1: Installasjon og førstegangsoppsett av Extensor EDI Snatch 

 
1. Start installasjon via filen SetupEdiSnatch.msi 

 
Normalt sett finner du siste versjon på http://extensor.no/download/SetupEdiSnatch.msi 

 

Ta evt. kontakt med Extensor for nedlastingslink og riktig versjon. 

 
2. «Extensor EDI Snatch Setup» starter: 

 
Trykk “Next”. 

 
3. Under installasjonsvalg, velg “Typical”: 

 

  

http://extensor.no/download/SetupEdiSnatch.msi
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4. Velg installasjonssti.  

 
Normalt sett anbefaler vi her “C:\EDI\Extensor.EDISnatch\» 

 
5. Installasjonen er klar til å begynne, trykk «Install» 

 
 

6. Vent til installasjonen fullføres, trykk så «Close» for å avslutte. 

 

7. Gå inn i installasjonsstien du valgte i punkt 4 og opprett mappene «Inbox» og «Outbox» i den overordnede 

mappen (dvs. «C:\EDI\Inbox» og «C:\EDI\Outbox»). 
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8. Disse «Inbox» og «Outbox» mappene fungerer som et mellomlagringsområde for filer ved mottak og sending. 

I et ferdig oppsett er normalt sett disse mappene tomme, men om det blir liggende .xml-filer her, så tyder 

dette på at det er noe feil med oppsettet og/eller kommunikasjonen mellom Extensor EDI Snatch og DIPS 

Communicator. 

  

9. Sett så opp deling av den overordnede «EDI» mappen med full tilgang for «Everyone» på sharet inntil videre.  

 

Om du ikke kjenner til deling og filrettigheter i Windows, ta kontakt med IT ansvarlig. Vent eventuelt med 

dette punktet til vi kommer tilbake til dette i del 3 og skal gjøre de relevante oppsettene inne i selve Extensor-

programmet. 

 

10. Gå så inn i installasjonsstien for Extensor EDI Snatch og høyreklikk Extensor.EDISnatch.exe og velg «Kjør som 

Administrator». 

 

11. Dette starter så opp som et lite ikon i systemstatusfeltet i Windows, sannsynligvis må du da først velge den 

lille pilen for «vis flere ikoner» for å få sett dette nye ikonet. Se riktig ikon i bildet under, ved pilen.  

 

Klikk så på ikonet for å åpne menyen for Extensor EDI Snatch: 

 
 

12. Menybildet i Extensor EDI Snatch inneholder følgende: 

 

Dette har fire fliker: «Generelt», «EDI oppsett», «DB oppsett» samt «Logg».  

 

Versjonsnummer ser du i tittelfeltet. 

 

I tillegg har denne et statusfelt nederst med evt. feilmeldinger du kan klikke for mer informasjon.  

 

Normalt sett skal dette statusfeltet vise «Status: Venter», altså at programmet er klart og venter på 

henting/overføring av filer fra «Inbox» og «Outbox» mappene, for overføring mellom Extensor og DIPS 

Communicator. 
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13. Statusfeltet viser nå «Status: Feil oppsto – klikk her for mere info». 

 

Dette er forventet, pga. at programmet nå uten ferdig konfigurasjonsoppsett ikke får kontakt med hverken 

Extensor-databasen, EDI-mappene eller får kjørt som hverken lokal bruker eller tjeneste. 

  

14. La oss gjøre noe med dette. Gå inn på fliken «DB oppsett» for å sette opp tilkobling mot Extensor-databasen. 

 
Her må du fylle inn gjeldende konfigurasjon for tilkobling til Extensor-databasen.  

 

Om du er usikker på dette kan du kjøre «Extensor.ClientConfig.exe» på en maskin som har Extensor ferdig 

satt opp og i bruk, for å se hva som brukes i deres aktuelle oppsett. Dette programmet ligger i 

installasjonsmappa for Extensor, normalt sett «C:\Programfiler (x86)\Extensor». 

 

Om du skal bruke valget for «Windows-sikkerhet» krever dette at den påloggede Windows-brukeren (evt. 

brukergruppen) er satt opp som login og dermed er autentisert via oppsettet i SQL-databasen. Dette 

overstyrer da feltene for Brukernavn og Passord. 

 

Trykk «Test tilkobling» for å sjekke om konfigurasjonen er riktig samt at du får tilgang til databasen i forhold 

til nettverks- og brannveggoppsett på den aktuelle serveren du nå skal kjøre Extensor EDI Snatch og DIPS 

Communicator på. Ved «OK» på test, trykk så «Lagre tilkobling» for å lagre databaseoppsettet. 

 

15. Gå så inn på fliken «EDI oppsett». 
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16. Under «EDI» fyller her du inn stien til mappene du satte opp i punkt 7. Trykk så «Lagre». 

 

17. Valget «Automatisk innhenting av filer» brukes i forhold til en annen funksjon i Extensor EDI Snatch 

(automatisk innhenting til Extensor av skannede filer fra mappe).  

 

Dette valget bryr vi oss ikke om her i forhold til DIPS/EDI.  

 

18. Gå så inn på fliken «Generelt».  

 
Extensor EDI Snatch tjenesten må kjøres under en bruker som er lokal administrator på serveren. Enten kan 

man opprette en domenebruker kun for bruk til dette, evt. at man oppretter en lokal administratorbruker. 

 

Normalt sett oppretter man her en lokal bruker og setter et sterkt passord på denne. Denne bør også settes 

til «Passord utløper aldri» da dette er en tjenestekonto. 

 

Fyll så inn påloggingsinformasjonen for brukeren du opprettet, bruk «.» i Domene-feltet om du gikk for en 

lokal bruker (altså uten hermetegn, som i bildet over). Når dette er gjort, trykk «Lagre». 

 

19. Sett så kryss i valget for «Installér som Windows-service» og vent litt mens dette utføres. Det er ikke noen 

statusvisning på dette dessverre, men normalt sett holder det å vente 5-10 sekunder. 

 

20. Lukk så menyen for Extensor EDI Snatch med krysset øverst til høyre, deretter høyreklikker du på Extensor EDI 

Snatch-ikonet i systemstatusfeltet og velger «Avslutt». 

 

21. Om du så starter Extensor.EDISnatch.exe igjen fra installasjonsstien du valgte i punkt 4 (normalt sett 

«C:\EDI\Extensor.EDISnatch\Extensor.EDISnatch.exe») og klikker på Extensor EDI Snatch ikonet i 

systemstatusfeltet for å få opp menyen, skal denne nå vise følgende slik som på bildet over i punkt 18: 

- «Kjører pålogget» med grønn skrift under «Kjør som:» 

- «Status: Venter» 

 

22. Extensor EDI Snatch er da ferdig satt opp og klart for bruk, og kjører automatisk som en Windows-tjeneste. 
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Del 2: Installasjon og førstegangsoppsett av DIPS Communicator 
 

1. Last ned installasjonsfiler for DIPS Communicator fra http://updates.nhn.no/dips/communicator/ 
Merk at denne adressen er kun tilgjengelig via Norsk Helsenett. 

 
2. Start installasjon av DIPS Communicator via setup.exe. Du får da opp installasjonsprogrammet sitt 

velkomstbilde. Trykk «Neste». 
 

 

 
3. Les igjennom og aksepter lisensbetingelsene. Trykk «Neste». 
 
4. Les informasjonen om DIPS. Trykk «Neste». 
 
5. Velg installasjonssti for DIPS Communicator. Normalt sett er standardplasseringen ok å bruke her. 
 

 

 
6. Velg mappe på start-menyen. Trykk «Neste». 
 
7. Velg innstillinger for tilleggsikoner. Trykk «Neste». 
 

  

http://updates.nhn.no/dips/communicator/
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8. Du får så et oppsummeringsbilde. Se over om dette ser greit ut. 

 

 
9. Trykk så «Installer» for å starte installasjonen.  

Installasjonen starter og du må vente litt mens denne pågår.  
 
10. Først ved slutten av installasjonen kommer vinduet "DIPS Communicator Update" og spør om de første 

grunnleggende konfigurasjonsvalgene: 

 

 
Velg mellom "Installer Communicator som en NT-tjeneste" evt. "Fler-installasjonsstøtte (ASP)". 

 
Om Communicator kjører som NT-tjeneste vil den hente/sende meldinger automatisk ved angitte 
tidsintervaller. Normalt sett skal du la dette valget stå avkrysset. 

 
Om du velger å ta bort dette valget må meldinger hentes/sendes manuelt f.eks. ved bruk av F9 tasten når du 
er inne i DIPS Communicator. 

 
Om det kjører flere DIPS Communicator installasjoner og/eller fagsystemer på én og samme server, angi 
installasjonskode. Dette er en fritekst som brukes på samme måte som et databaseinstansnavn. Normalt sett 
lar du denne stå uavkrysset og tom. Om det eksisterer flere fagsystemer og/eller DIPS fra før kaller du denne 
gjerne "Extensor" om dette gjelder en ny installasjon av DIPS som skal kommunisere mot Extensor. 
 



9 av 17 
 

11. Velg databasemotor «DBISAM» eller «Microsoft SQL server»: 

  

 DBISAM er en flatfildatabase og er normalt sett det man velger. 
 
 Microsoft SQL server anbefales fra DIPS om det skal kjøres e-resept eller man forventer mye trafikk. Velger du 

denne får du opp et eget vindu med oppsett av SQL instansnavn (må være installert og satt opp på forhånd) 
samt sikkerhet/pålogging mot dette og navn på databasen du vil opprette. 

 
12. Angi passord for admin brukeren i DIPS Communicator: 

   

 Admin brukeren vil brukes etter oppsettet for å logge på DIPS Communicator for å overvåke status på de 
 elektroniske meldingene og deles normalt sett mellom meldingsansvarlig og teknisk support i Extensor. 
 
 Det anbefales at du her setter et eget passord og dokumenterer dette til de som har behov for det. 
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13. Angi hvilket fagsystem DIPS skal kommunisere mot: 

  
 Her velger du jo selvsagt «Extensor» og trykker «Neste». 
 
14. Du får da opp spesifikke valg for Extensor: 

 

 
Det som er vesentlig her er normalt sett kun det øverste valget for installasjonsmappe.  
 
Der skal du fylle inn filstien hvor du opprettet Inbox og Outbox mappene i sammenheng med punkt 7 i 
installasjonsveiledningen av Extensor EDI Snatch. Normalt sett brukes her «C:\EDI». 
 
Disse valgene kan også endres senere om du er usikker. Du finner da dette oppsettet under "Egenskaper" til 
høyre for valgt fagsystem under "Generelt" på egenskaper for den lokale partneren. 
  

15. Velg om DIPS skal sende ikke-sensitiv statistikk til DIPS ASA eller ikke. Trykk «Neste». 
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16. Installasjonen av DIPS Communicator er da ferdig. Start så programmet første gang for å gjøre videre oppsett 
mot Extensor som fagsystem. 
 

17. Du vil normalt sett nå få opp meldingen om at ingen lisensfil er tilgjengelig og at programmet startes i DEMO 
modus. 

 
 

18. Du får så opp påloggingsbildet: 

 
Dette inneholder informasjon om versjonsnummer av DIPS Communicator samt informasjon om lisensen som 
er lagt inn. Når gyldig lisens er lagt inn vil denne vise foretaksnavnet her samt et serienummer. 
 
Logg på med admin og passordet du opprettet og dokumenterte i punkt 12. 
 

19. Du får så hovedbildet i DIPS Communicator: 
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20. Hovedbildet i DIPS Communicator viser ved pålogging først et statusbilde som standard. Dette statusbildet 
finner du også under «Status» øverst i navigasjonsmenyen til venstre. 
 
Her ser du nå feilmeldinger om meldingsutveksling og databasevedlikehold som ikke er kjørt på x antall dager. 
Normalt sett er jo dette litt krise og noe som må rettes umiddelbart, men ved førstegangsoppsett er det jo 
akkurat nå en forventet status å få. 
 
Det listes også opp en rekke avvik som må håndteres: Lokal partner mangler HER id, privatnøkler til 
autentifiserings- og signeringssertifikat mangler, samt at sertifikatpeker i AR mangler. Alt dette kommer vi 
tilbake til i det videre oppsettet. 
 
Ellers ser du her også normalt sett status på innkommende samt sendte meldinger som krever oppfølging. 
 

21. Navigasjonsmenyen ellers er delt opp i fire kategorier: Innboks, Utboks, Logger og Administrasjon. 
 
Vi bryr oss i denne omgang mest om Administrasjon: 
 
«Partnere» er DIPS sitt begrep for alle mottaks- og sendingsparter. Her skal du registrere alle virksomheter og 
parter du skal utveksle elektroniske meldinger med. Alle virksomheter må registreres her manuelt første gang 
før du kan sende eller motta meldinger fra disse. Inntil dette gjøres vil innkommende meldinger avvises og 
sendte meldinger vil feile. 
 
«Oppgaver» er de automatiserte oppgavene (les: tjenestene) som utføres av DIPS som meldingstjener. De 
forhåndsdefinerte og mest brukte er «Meldingsutveksling» som sender og mottar nye meldinger, 
«Vedlikehold» som rydder opp og vedlikeholder ved å fjerne foreldede meldinger, «AR» som sjekker og 
oppdaterer slik at Partnere samsvarer med det som til enhver tid er registrert i Adresseregistret. Her finner du 
også «Communicator Statistics» som kjører statistikk om du godtok dette i punkt 15. 
 
«Kanaler» er kanalene DIPS kommuniserer via, normalt sett har man oftest kun Helsenett her. 
 
«Brukere» og «Grupper» er egendefinerte brukere og grupper for pålogging/brukerstyring av DIPS.  
Normalt sett har man ofte bare «Admin» brukeren her. 
 
«Kataloger» er for sertifikatkataloger som brukes av DIPS. Som standard har man allerede satt opp Buypass 
og Commfides som leverandører her. 
 
«Pasienter» sier seg selv, men denne delen bruker vi ikke i forhold til Extensor. 
 
«Preferanser» inneholder videre konfigurasjonsinnstillinger. 
 

22. For å fortsette oppsettet går du nå inn på partnere. 
 

 
 
 Her har du i første omgang kun to partnere: NHN EDI UpdateService som er en systempartner for DIPS ASA 

som leverandør samt DEMO som er en lokal partner. 
 
 Du kan kun ha én lokal partner i DIPS og denne representerer virksomheten selv. Inntil du legger inn lisensen 

så heter denne DEMO, men når lisensen kommer inn får denne virksomhetens navn eventuelt kan den 
egendefineres om lisensen tillater dette.  
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23. Lisensen bestiller du via oss i Extensor og vil da motta denne som en .LIC fil på mail fra oss.  
 For å legge inn lisensen går du øverst til venstre på «Hjelp», og velger deretter «Update». 

  
 Velg så «Registrer lisensfil» og bla deg frem til .LIC filen du har mottatt for å legge inn lisensen. 

Om du nå går inn på partnere igjen skal den lokale partneren nå ha fått riktig navn fra lisensen.  
 

24. Gå så inn på den lokale partneren ved å dobbeltklikke på den og fyll inn riktig «Her ID» på virksomheten, 
deretter trykk «OK» for å lagre.  

 
 

25. Høyreklikk så den lokale partneren og velg «Oppdater fra AR». En statusboks for «AR Oppdatering» kommer 
opp og gjør et søk mot Adresseregisteret mot Her ID’en du fylte inn. Relevante opplysninger som org.nr og 
EDI-adresse hentes da fra inn fra adresseregisteret og fyller da normalt sett inn det som mangler her. 

 

Om du får feilmeldinger i forhold til AR oppslag, sjekk DIPS Communicator som brukerveiledning for dette. 
 

26. Gå så inn på den lokale partneren igjen for å legge til virksomhetsertifikatene. Velg fliken «Kommunikasjon» 
og deretter ser du så knappen «Sertifikatadministrator» nederst, trykk på denne. 
 

27. Du får da opp vinduet «Partnersertifikater» (se bilde på neste side).  
 

28. Her trykker du knappen nederst til venstre for «Legg til sertifikater» og blar deg så frem til 
virksomhetssertifikatene du har mottatt fra leverandøren for disse. Om du har mottatt flere sertifikatfiler, 
velg gjerne alle på en gang nå.  
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29. Du får så spørsmål om passord for virksomhetssertifikatene, dette skal du normalt sett ha mottatt på sms fra 
leverandøren. Om du får feilmelding om passord her, ta kontakt med sertifikatleverandøren.  

 

30. Trykk så på knappen «Aksepter sertifikat» og de kommer inn i «Partnersertifikater» vinduet: 

 
Virksomhetssertifikatene er da ferdig satt opp til bruk. 
 
Husk også at disse må registreres i adresseregisteret, ta kontakt med Norsk Helsenett for å gjøre dette. 
 

31. Etter oppsett av punkt 23 til 30 skal lokal partner da normalt sett være ferdig satt opp til bruk.  
 

32. Da mangler vi én vesentlig ting å sette opp i forhold til sending av elektroniske meldinger og dette er  
kommunikasjonskanalen. Gå inn på «Kanaler». Velg «Ny» og kanaltype «Internet Mail (POP3)».  

 

33. Du får da opp vinduet «Egenskaper for Internet Mail», fyll inn inn denne slik:  

 
 

Under feltet «Kontonavn» og «Konto passord» fyller du inn EDI-adressen og det tilhørende passordet du har 
mottatt fra Norsk Helsenett.  
 
Bruk knappene «Test POP3 connection» og «Test SMTP connection» for å teste henholdsvis mottak (POP3) og 
sending (SMTP). Får du feilmeldinger her, sjekk passordet og ta evt. kontakt med Norsk Helsenett ang. dette. 
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34. Førstegangsoppsettet av DIPS Communicator mot Extensor er da fullført. 
 
Følg så brukermanualen for DIPS Communicator for videre begrepsforklaringer, oppsett og bruk av partnere, 
hvordan håndtere meldinger samt feilsøking av vanlige feilmeldinger. 
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Del 3: Relevante oppsett og innstillinger i Extensor i forhold til sending av elektroniske meldinger 

 
1. Start Extensor og logg inn. Gå så inn i «Systemadm.» og velg «Oppsett». 

 
Her har du en egen kategori for «Elektroniske meldinger». 

 

2. Angi banen til «Inbox» mappen under «Bane til innboks for elektroniske meldinger». Normalt sett skal du her 

bruke nettverksfilstien til mappen du satte opp i punkt 7 i Extensor EDI Snatch oppsettet. 

 

3. Angi banen til «Outbox» mappen under «Bane til utboks for elektroniske meldinger». Normalt sett skal du her 

bruke nettverksfilstien til mappen du satte opp i punkt 7 i Extensor EDI Snatch oppsettet. 

 

4. Sett tilganger på mappen «Outbox» på EDI serveren og opprett gjerne en brukergruppe for alle brukerne som 

skal kjøre Extensor og sende EDI meldinger. Disse må ha skriverettigheter til Outbox mappen for å få lagd filer 

til innsending. 

 

5. For oppsett av avsender ID’er går du inn på «Fellesadm.» og velger «Ansattes personalia».  
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De relevante feltene for avsender på personnivå er «Navn», «Personnr», «HPR / ID*» og «HER-ID».  

 

Disse fire må være utfylte så fremt brukeren innehar en ID av denne typen. Hva som kreves kan variere ut i 

fra hvilke meldingstyper som skal sendes men normalt sett må man som minimum ha enten HPR-ID eller HER-

ID utfylt samt navn og personnummer. 

 

Feltet «Navn» krever fullt personnavn. 

 

Feltet «Personnr» krever fullt personnummer, 11 siffer.  

Evt. kan man fylle inn de første seks som normalt og deretter ***** om man vil skjule fødselsnummeret. 

 

Feltet «HPR / ID*» er for å fylle inn HPR-ID fra Helsepersonellregisteret. 

 

Feltet «HER-ID» er for HER-ID fra Adresseregisteret i NHN. 

 

Feltet «EDI-ID» brukes i forhold til lesing av innkommende EDI meldinger i Extensor og hvilke mottaks-ID’er 

brukeren skal se mottatte meldinger for. Normalt sett har man her i alle fall sin egen HER-ID utfylt.  

Et annet formål for dette feltet er at man for eksempel kan putte på HER-ID’en til en kollega om denne f.eks. 

er blitt pensjonert og det kan hende det kommer inn EDI meldinger på denne sin personlige HER-ID. 

 

6. Klikk så på knappen for «Avdeling» (under «Navn:»), du får da opp et eget vindu for «Avdelinger»: 

  
De relevante feltene for avsender på virksomhets- og avdelingsnivå er «Navn», «Org.nr» og «HERID». 

 

Feltet «Navn» er for virksomhetens eller avdelingens navn. 

 

Feltet «Org.nr» er for organisasjonsnummer i enhetsregistret, 9 siffer (uten mellomrom). 

 

Feltet «HERID» er for HER-ID for virksomheten eller avdelingen.  


