Förteckning över URL:er i Skolfederation - 2015-04-01
Information inför ändring av tekniska miljöer.

Nya URL:er för Skolfederation:


Produktionsmiljöns metadata: https://fed.skolfederation.se/prod/md/skolfederation-3_0.xml



Testmiljöns metadata: https://fed.skolfederation.se/trial/md/skolfederation-trial-3_0.xml



Produktionsmiljöns anvisningstjänst: https://fed.skolfederation.se/prod/ds/



Testmiljöns anvisningstjänst: https://fed.skolfederation.se/trial/ds/

Förteckning över samtliga publicerade URL:er
Samtliga publicerade URL:er (inklusive ovanstående) och status för dessa listas nedan för att undvika missförstånd.
Observera att, efter angivet datum för avslut, kommer endast ovanstående URL:er finnas kvar.
Övrig information om ändringen finns här: https://www.skolfederation.se/teknisk-information-mars-2015/

Tekniska miljöer för produktion
Metadata produktion – gammal/nuvarande teknisk miljö (kommer att avslutas 2015-07-01)
URL
Reference URI Status
https://meta01.skolfederation.se/skolfederationFelaktig (tom) Nuvarande metadata. Länken kommer
2_0.xml
att tas bort 2015-07-01.
https://meta01.skolfederation.se/metadata.xml

Felaktig (tom)

https://meta01.skolfederation.se/skolfederation3_0.xml

Justerad

Metadata produktion – ny teknisk miljö
URL
https://fed.skolfederation.se/prod/md/metadata.xm
l

https://fed.skolfederation.se/prod/md/skolfederatio
n-3_0.xml

Reference URI
Felaktig (tom)

Justerad

Spegling av ”skolfederation-2_0.xml”.
Länken kommer att tas bort 2015-07-01.
Denna fil är en spegling av filen med
samma namn i den nya
produktionsmiljön och kan användas för
testning. Vi rekommenderar dock att
tester körs mot rätt URL från början för
att undvika onödig omkonfigurering.
Länken kommer att tas bort 2015-07-01.
Status
Denna fil är en spegling av filen med
samma namn i den gamla
produktionsmiljön. Länken kommer att
tas bort 2015-07-01.
Detta är den länk som ska användas efter
2015-07-01 och kan redan nu användas
för test eller skarp produktion.

Anvisningstjänst produktion – ny och gammal teknisk miljö
URL
Status
https://ds.skolfederation.se/
Detta är den gamla/nuvarande anvisningstjänsten.
Tjänsten kommer att avslutas 2015-07-01.
https://fed.skolfederation.se/prod/ds/
Detta är den anvisningstjänst som ska användas efter
2015-07-01 och kan redan nu användas för test eller skarp
produktion.

Tekniska miljöer för test (Trial)
Metadata trial – gammal/nuvarande teknisk miljö (kommer att avslutas 2015-05-18)
URL
Reference URI Status
https://trial.skolfederation.se/md/skolfederationFelaktig (tom) Nuvarande metadata. Länken kommer
trial.xml
att tas bort 2015-05-18.
https://trial.skolfederation.se/md/metadata.xml
Felaktig (tom) Spegling av ” skolfederation-trial.xml”.
Länken kommer att tas bort 2015-05-18.
https://trial.skolfederation.se/md/skolfederationJusterad
Denna fil är en spegling av filen med
trial-3_0.xml
samma namn i den nya
produktionsmiljön och kan användas för
testning. Vi rekommenderar dock att
tester körs mot rätt URL från början för
att undvika onödig omkonfigurering.
Länken kommer att tas bort 2015-05-18.
Metadata trial – ny teknisk miljö
URL
Reference URI Status
https://fed.skolfederation.se/trial/md/skolfederatio
Felaktig (tom) Denna fil är en spegling av filen med
n-trial.xml
samma namn i den gamla
produktionsmiljön. Länken kommer att
tas bort 2015-05-18.
https://fed.skolfederation.se/trial/md/skolfederatio
Justerad
Detta är den länk som ska användas efter
n-trial-3_0.xml
2015-05-18 och kan redan nu användas
för test eller skarp trial.
Anvisningstjänst trial – ny och gammal teknisk miljö
URL
Status
https://trial.skolfederation.se/ds/
Detta är den gamla/nuvarande anvisningstjänsten. Tjänsten kommer
att avslutas 2015-05-18.
https://fed.skolfederation.se/trial/ds/
Detta är den anvisningstjänst som ska användas efter 2015-05-18 och
kan redan nu användas för test eller skarp produktion.

