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Att.; Statsråd Heidi Grand Røys 
  
Vedr. Fornying av offentlig sektor 
  
Viser til høringen dere har ute vedr. fornying av offentlig sektor med frist 1. september. Vi kommer til å sende 
inn et formelt høringssvar. Vi har allikevel valgt å sende inn vedlagte innspill for seg. Årsaken er at vi mener 
det bør settes av ressurser på statsbudsjettet for å gjøre "Norge til et foregangsland innen 2010" hva angår 
elektronisk sporing i matvareverdikjedene, slik Statsråden for Landbruk- og matdepartementet har uttalt. 
Vedlagte forslag vil også ha betydning for effektivisering av tilsynsprosessene i Mattilsynet. Forslaget kan 
også utvikles til å være relevant for andre verdikjeder og tilsyn.  
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E-sporing - Forslag til nasjonal infrastruktur for effektiv elektronisk sporing og 
utveksling av informasjon i matkjeden 
Vi viser til møte med blant annet Landbruks- og matdepartementet i Standard Norge 29. juni d.å. 
der det ble enighet om at Standard Norge skulle oversende et innspill til rammeprosjekt om en 
nasjonal, elektronisk infrastruktur for sporing og effektiv utveksling av informasjon i matkjeden. 
Sporing på matområdet er et satsningsområde. Vi har tatt som utgangspunkt at det planlegges 
konkrete tiltak for å bygge ut en nasjonal, infrastruktur som skal være operativt i 2010. 
Nedenfor følger vårt innspill som omhandler: 

1. Bakgrunn for innspillet  

2. Forutsetningene innspillet bygger på   

3. Elementer i løsningen  

4. Delprosjekter; prosess- og kostnadselementer   

5. Prosjektledelse 
  

1. Bakgrunn for innspillet 
Innspillet er utarbeidet med tanke å skissere en helhetlig løsning for sporing i hele 
matvareverdikjeden. Innspillet vil primært gi svar på punkt t 3 og 4 i mandatet til rammeprosjektet, 
d.v.s. identifisere og definere grunnleggende prinsipper og komme med konkrete forslag til tiltak og 
delprosjekter. Vårt innspill er bygger på resultater og erfaringer fra vårt standardiseringsarbeid 
knyttet til sporing i verdikjeder og på informasjon og innspill fra EPR-forum og 
TraceTrackerInnovation AS.  
 
Løsningen som skisseres er system- og leverandøruavhengig. Dette er sentralt også fordi 
systemet skal kunne anvendes av aktører i en global verdikjede. TraceTrackers system er derfor 
brukt som et eksempel for å illustrere sammenhengen mellom informasjon – informasjonsfly og 
informasjonsanvendelse og tilgjengeliggjøring da dette er det systemet som er tilgjengelig, anvendt 
og fungerer i dag. 
 
2. Forutsetninger som innspillet bygger på 
 
2.1. Tilsynene og bedriftene har en felles interesse av kvalitet i produkter og tjenester 
Aktører i matvarekjeden har lenge arbeidet med sporing og sporingssystemer og  
prosesser for å sikre mattrygghet og kvalitet.  Kjeden er også underlagt tilsynsmyndighetenes 
kontroll. og pålegg om hvordan virksomheten skal drives forankret i konsesjonsbestemmelser, 
lover, forskrifter, standarder og retningslinjer.   
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Det finnes en rekke kvalitetsstandarder som virksomheter kan og må forholde seg til. Noen følger 
av foregående punkt, andre er nødvendig for at forutsetninger som for eksempel kundene stiller 
kan bli oppfylt.. 
 
Det er derfor en klar sammenheng mellom praktiseringen av kvalitetsstandardene og 
tilsynsmyndighetenes pålegg. Kvalitetsstandardene vil være bindeledd mellom påleggene og 
praktiseringen. Derfor får standardene en sentral plass i en ny elektronisk infrastruktur og 
elektronisk samarbeidsarena. Gjennom begrepet samarbeidsarena signaliseres det at tilsynene og 
bedriftene har en felles interesse av kvalitet i produkter og tjenester. 
 
2.2. Sporingskjeden er ikke sterkere enn sitt svakeste ledd 
En av de store utfordringene i sporing er at ingen sporingskjede er sterke enn sitt svakeste ledd. 
Løsningen vi har skissert vil derfor omfatte alle aktører i verdikjeden fra bonde til forbruker, samt 
alle leverandører av innsatsfaktorer til hvert enkelt ledd i verdikjeden som for eksempel fôr og 
krydder. Ikke minst er ulik grad av kunnskap om og bruk av IKT i verdikjeden sentralt. Varierende 
grad av dataregistrering i verdikjeden er også en stor utfordring. 
 
2.3.  Alle typer matvare, inkl. fisk og grønt  
e-Sporing er sentralt innen alle matvarekategorier og en nasjonal infrastruktur må være tilrettelagt 
for å håndtere alle kategorier inkl. fisk og grønt. Med tanke på fisk er det allerede laget standarder 
som kan være utgangspunkt for videre arbeid for andre kategorier (Tracefish).   
 
2.4. Gjenbruk og tilførsel av ny kunnskap og metode 
Det pågår allerede en del EU støttede prosjekter. Det er sentralt at e-sporingsprosjektet 
organiseres slik at det både tilfører og henter kompetanse fra disse prosjektene. I denne 
sammenheng kan nevnes prosjekter som Seafoodpluss, Trace (Tracebility in the orgin of food). e-
Sporing prosjektet kan gi helt nye føringer inn i de internasjonalt pågående arbeide, noe som kan 
bidra til at vi når målsetningen om å bli ”et europeisk foregangsland innen 2010”. Dette kan skje 
ved å inkluderer matområder som prosjektene til nå ikke inkluderer, videreutvikler standarder som 
er laget for et matområdet til å passe for andre områder, at man henter kunnskap fra elektronisk 
sporing i andre bransjer som finans og olje som viser hvordan eksisterende standarder kan 
anvendes (se vedlegg ), samt ved å utarbeide nye standarder og regler for automatisk uttrekk av 
informasjonen basert på regler om eierskap og tilgangskontroll til forhåndsdefinerte prosesser og 
oppgaver.   
 
2.5. Unik identifikator 
Sporing forutsetter at det som skal spores har en unik identifikator. Internasjonale standarder som 
”GS1 Tracebility Standard ”bidrar til å oppnå unike identifikatorer i matvareverdikjeden. Imidlertid er 
det også behov for andre unike identifikatorer som finnes i offentlige nasjonale registre. Eksempel: 
Produsentregisteret, leverandørregisteret, kartdata osv). Løsningen må derfor kunne støtte ulike 
sporingsnøkkelregimer. 
 
2.6.  Informasjonskvalitet og tilgangskontroll 
Videre forutsetter sporing i verdikjeden at man kan enes om hvilken informasjon som registreres i 
tilknytning til ulike produkter liv og tilvirkning i verdikjeden.  
 
Hvilken informasjon som skal registreres er avhengig av hva informasjonen skal brukes til internt i 
den enkelte virksomhet, i verdikjeden og i forhold til tilsyn.  
 
Informasjonen er ofte forretningskritisk. Når informasjonen skal brukes av flere aktører i en 
verdikjede sentralt at det er klart hvem som eier informasjonen og kan bestemme hvem som skal 
ha tilgang til informasjonen og når dette skal skje. Systemet må derfor ha mekanismer for 
adgangskontroll og definerte regler for tilgang. Forhånddefinerte regler som er lagt inn i systemet 
vil kunne gi automatiserte elektroniske prosesser. Løsningen som skisseres er basert på at den 
enkelte aktør eier informasjon som oppstår i egen virksomhet og er den som må styre tilgang til og 
bruk av informasjonen.  
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2.7. Global løsning for nasjonal infrastruktur 
Løsningen må være global siden verdikjedene krysser landegrensene. Konsekvenser av dette 
er knyttet til opplagte faktorer som valuta, språk, mengdeenheter og lignende. Andre 
konsekvenser er knyttet til faktorer nevnt ovenfor som ulikt informasjonsgrunnlag for 
eksempel etikettinnhold, varemerking, men også til myndighetskrav. Et annet meget viktig 
globalt aspekt er knyttet til forholdet til andre systemer og evt. standarder som er i bruk i 
matvareverdikjedene internasjonalt. To eksempler kan være ”EPCglobal Network”, og ”Global Data 
Synchronization Network (GDSN)”. Sistnevnte er et nett for utveksling av såkalte ”masterdata” om 
produkter, mens førstnevnte er den primære motorveien for å utveksle informasjon basert på RFID 
internasjonalt. Det er viktig at en nasjonal og global sporingsinfrastruktur har i seg muligheter eller 
planer for hvordan man skal kunne utveksle data med slike sentrale nettverk. 
 
3. Elementer i løsningen 
 

3.1. Standard for sporbarhet av mat 
Det utvikles i Standard Norge en eller flere norske standard for sporbarhet av mat. Det kan på 
sikt vurderes å fremme forslag om europeisk (CEN) eller internasjonalt standardiseringsarbeid 
(ISO), og standardiseringsarbeidet tar sikte på å hente og tilføre kompetanse til pågående 
forskingsprosjekter som nevnt i forutsetningene. Målet er at det skal utvikles en eller flere 
standarder innenfor kjedesporbarhet. Standardene skal spesifisere hvilke dataelementer som 
skal registreres for å etablere sporingssystemer for 

- kjøtt og kjøttprodukter 
- frukt og grønt 
- melk og melkeprodukter 

 
Systemene skal omfatte produktenes distribusjonskjede tilbake til produsent/opprinnelsessted. 
Det skal videre spesifiseres hvilke data som må registreres i hvert ledd i produksjons-
/distribusjonskjeden. 

 
Standarden vil også kunne ha informative tillegg som sier noe om filosofi knyttet til 
sporbarhetsbegrepet og mangfold og om kompleksitet i distribusjonskjeden(e) for mat.  

 
Standarden vil også kunne si noe om de forskjellige typer informasjon som kreves og 
klassifisering av denne. Det antas også sentralt å ta med noe om hvilke enheter som skal 
identifiseres og spores, håndtering av mangelfull informasjon samt sikkerhet, rettigheter og 
informasjonstilgang. 

 
Standarden(e) vil blant annet være et virkemiddel for å oppfylle Matlovens §11 der det er 
fastsatt krav til sporbarhet for aktører i alle ledd i matkjeden.    
Standarden(e) vil være helt sentral for utvikling og etablering av en nasjonal, elektronisk 
infrastruktur for effektiv utveksling av informasjon i matkjeden 
 
3.2. Kvalitetsstandarder 
Den tekniske komiteen ISO/TC 34 Food har nylig utviklet en standard (som også er fastsatt 
som europeisk og Norsk Standard) NS-EN ISO 22000 Styringssystemer for 
næringsmiddeltrygghet – Krav til organisasjoner i næringsmiddelkjeden. Standarden er 
oversatt til norsk. Denne standarden stiller blant annet krav til at virksomhetene har et system 
for sporbarhet. Denne komiteen har også utviklet utkast til standard for generelle krav til 
sporbarhet ISO/DIS 22005 Traceability in the feed and food chain. Dokumentet var på offisiell 
høring våren 2006, men det antas at det fortsatt vil være noe tid før eventuell fastsettelse av 
standarden. Fra Norge deltar forsker Petter Olsen fra Fiskeriforskning i Tromsø i komiteen. E-
springsprosjektet bør ta sikte på implementering av denne standarden. 
 
3.3. Identifikasjon 
GS1 tracebility standard gir produktene en unik global identifikasjon. Hvis aktørene enes om å 
bruke GS1 standarden har man felles identifikasjon i verdikjeden. Da aktørene i verdikjeden 
bruker ulike registre som utgangspunkt for identifikasjon har de ulike behov for informasjon. 
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Veterinæren kan ha et behov, mens tilsyn og industrien har et annet. Elektronisk sporing kan 
kreve identifikasjon ned på individ nivå. Dette kan være en utfordring knyttet til enkelte 
matprodukter, som grønnsaker. Imidlertid er det mulig å vite fra hvilket område produktene 
kommer. Identifikasjon som gårds- og bruksnummer og andre data for stedfesting blir da 
sentralt. Det kan være hensiktsmessig å administrere identifikasjon fra de ulike registrene 
gjennom en ny nasjonal organisasjon basert på OPS (offentlig privat samarbeid) for eksempel 
etter den Sveitsiske modellen. 

 
3.4. Lagring og tilgjengeliggjøring av sporingsdata 

a. Definerte data hentes ut fra ulike fagsystemer internt hos hver av aktørene i 
verdikjeden og lagres i en database som kontrolleres av aktøren som eier 
informasjonen. Databasen kan være driftet av en ekstern aktør (jfr. For eksempel 
gjennom systemet Tracetrakker)  

b. Dataene struktureres etter type informasjon og anvendelse. Basert på sitt eget 
ståsted kan hver aktør søke å finne relevant informasjon knyttet til produkter med 
unike identifikatorer i sin egen database.  

c. Et felles informasjonsnettverk (som Tracetrackers GTNet) vil gjøre det mulig for 
aktøren også å finne ut hva som har skjedd det unikt identifiserte produktet hos 
andre aktører i verdikjeden gitt at disse aktørene gir tillatelse til dette. Ideelt er det 
forhåndsdefinert tillatelse til konkrete aktører basert på fastsatte regler for tilgang og 
anvendelse. 

 
3.5. Tilgjengeliggjøring av informasjon og tjenester basert på informasjonen  

a. Utvikle standard for offentlig tilsyn og kvalitetssikringsprosesser (Public Supervision 
and Quality Assurance d.v.s. PSQA): Journalsystem, som forutsetter enighet om 
hvilke data som skal spores, hva dataene skal brukes til og tilgangskontroll 
(elektronisk ID og regler for tilgang).  Informasjonen hentes opp i virtuelle 
informasjonsmapper som aktører og personer med tilgang kan hente informasjonen 
fra. 

b. Mappene skalbidra til å løse oppgaver og forenkle prosesser knyttet til 
kvalitetssikring og tilsyn. 

c. Innen matvareverdikjeden kan dette være en rekke mapper for ulike målgrupper, for 
eksempel 

i. Forbrukermappen: sporingsdata med opprinnelsesinformasjon og innhold i 
produktet 

ii. Tilsynsmappen: med data fra alle ledd i verdikjeden som tilfredsstiller 
tilsynsmyndighetenes krav  

iii. Transportmappen: informasjon om hvor produktet til en hver tid befinner seg 
i verdikjeden 

iv. En standard for e-Folder er basert på en inndeling av innholdet i mappene i 
tre klasser:    

1.  Dokumenter og andre bærere av informasjon. Resepter er et 
eksempel på vanlige dokumenter. Eksempel på andre bærere er 
informasjon fra elektroniske måleinstrumenter og målebrikker.  

2.  Arbeidsoppgaver i administrative prosesser og rutiner. Kvalitetskrav 
bygges inn i oppgavene. Gjennomførte oppgaver dokumenteres og 
er sporbare. 

3.   Fysiske oppgaver hvor beskrivelsen er integrert med 
dokumentasjon av utført arbeid. Kvalitets- og sikkerhetskrav vil være 
en del av oppgavebeskrivelsen. Rapport av utført arbeid vil i denne 
sammenheng også gå ut på å bekrefte hvordan oppgaven er utført 
og at denne er utført i henhold til gitte kvalitets- og sikkerhetskrav. 
Tett sammenheng mellom oppgavebeskrivelse og rapport er en 
forutsetning for kvalitet i rapporteringen.  



  5 av 6 
Standard Norge Vår dato  Vår referanse  

 2006-08-21 2004-03-03  
 

i. Mappen vil hente informasjon fra fagsystemer og ekspertsystemer. 
Brukernes tilgang til informasjon vil være begrenset til hva de har behov for i 
arbeidet. Tilkobling av informasjon fra fagsystemer vil bli på kommando – og 
bare så lenge behovet er til stede (løst koblede applikasjoner).  

ii. Utvikling av applikasjoner i EPR vil bli utført i Web-baserte 
utviklingsverksteder. Verkstedet kalles for eprArena. eprArenaen inneholder 
komponenter som danner strukturer og funksjoner som skal bli eksekvert i 
de elektroniske mappene. eprArenaen legger forholdene til rette for å 
integrere fagsystemer og tekniske moduler som skal inngå i de ferdige 
applikasjoner. Arenaen skal anvendes i alle trinn i utviklingsprosessen fra 
demonstratorer til operative applikasjoner, samt fra en generell anvendelse 
til en tilpasset anvendelse enten dette er for et tilsyn eller en virksomhet 

 
Illustrasjon: se vedlegg 1 
 
 
4. Delprosjekter; prosess- og kostnadselementer 
 
4.1. Nye standarder for sporbarhet av mat 
Som en standardiseringsorganisasjon har Standard Norge god kompetanse på å lede prosesser 
og utvikle standarder generelt. Innledningsvis i arbeidet er det viktig å etablere felles terminologi. 
For å avklare og definere hvilken informasjon man må registrere kreves det et omfattende 
grunnlagsarbeid. Standard Norge har god er erfaring med å jobbe i samarbeid med 
forskningsinstitusjoner som SINTEF og med bransjeaktører i arbeidet med å utvikle standarder. 
Gjennom Tracefishprosjektet, et større forskningsprosjekt med bred deltakelse fra de fleste EU og 
EØS landene, har vi ervervet spesialkompetanse på standardisering relatert til sporbarhet. Norge 
ved Fiskeriforskning i Tromsø hadde ledelsen av prosjektet ved forsker SINTEF Fiskeri og 
havbruk, ledet utviklingen av oppdrettsstandarden og Standard Norge drev sekretariatet for 
arbeidet. CWA 14659 Sporbarhet av fiskeprodukter, Spesifikasjon for informasjonsregistrering av 
oppdrettsfisk og CWA 14660 Sporbarhet av fiskeprodukter, Spesifikasjon for 
informasjonsregistrering av villfanget fisk ble fastsatt i mars 2003 og begge er oversatt til norsk.  
Det er sentralt at det settes av ressurser til det grunnleggende karteleggingsarbeidet i tillegg til 
standardiseringsprosessen 
 
Kostnadsestimater: Kostnadene for standardiseringsarbeidet er beregnet til ca kr 300 000 - 
500 000 per år i 3 – 4 år avhenging av omfang (antall standarder) og deltakelse etc. 
 
4.2. Demonstratorer 
Det er mulig å utvikle demonstratorer både for GTNet knyttet til matvareverdikjeden, samt til 
standard for offentlig tilsyn og kvalitetssikring i verdikjeden (PSQA). Disse kan med fordel utvikles 
og knyttes sammen. Tilbudet om en slik demonstrator for GTNet er allerede oversendt prosjektet.  

 
Kostnadsestimat: En demonstrator for PSQA-mat vil beløpe seg til ca. kr.300.000,-  

 
4.3.  Standard for offentlig tilsyn og kvalitetssikringsprosesser i verdikjeden 
 

a. Standardisering av struktur og funksjonalitet i elektroniske mapper (e-Folder) og 
prinsippene i elektroniske prosesser (EPR).  
Elektroniske mapper vil organisere overbygningen. Standarden for e-Folder bør bli en 
internasjonal standard – en ISO standard. Standarden bør utarbeides gjennom et offisielt 
standardiseringsorgan som er medlem i ISO (den globale organisasjonen for 
standardisering) og CEN (den Europeiske organisasjonen for standardisering)1 i samarbeid 
med den tekniske standardiseringsorganisasjonen OASIS2. Normalt tar det i overkant av ett 

                                                      
1 Standard Norge er medlem i CEN og ISO 
2 EPR Forum har sitt utspring i tekniske komiteer i OASIS. 
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år å utarbeide standarden og få den vedtatt som ISO standard. Standarden blir en åpen 
standard. Den generelle overbyggende applikasjonen for PSQA skal bli en åpen 
applikasjon.  
 
Kostnadsestimat: Foreløpig estimat 1.5-2 millioner 

 
b. Utvikling av mapper for verdikjeden mat og integrasjon mot verdikjedens aktører.  

Fellesnevnere for standardiseringsarbeid som vil være grunnlaget for en felles elektronisk 
overbygning er:  

i.Planlegging og implementering av en standard i en virksomhet, som vil være 
prosjektorientert arbeid.  

ii.Generelle kvalitetskrav til den daglige drift av virksomheten. Verifisering av at den 
daglige driften følger angitte kvalitetskrav.    

iii.Kunde- og produktorienterte prosedyrer. Med kundeorienterte prosedyrer menes 
kundens krav til kvalitet i tjenester, produkter og leveranser. Med produktorienterte 
prosedyrer vil krav til kvalitet følge produktet gjennom alle ledd. Matkjeder er 
eksempel på dette. Verifisering av at prosedyrene er i henhold til kravene, og at 
disse blir fulgt.       

Kostnadsestimat: Dette avhenger av hvor dypt integrasjonen skal gå mot den enkelte 
aktørs fagsystemer 

 
5. Prosjektledelse 

Skissen til løsning er basert på mange ulike delprosjekter. Det er naturlig at disse har 
ulike prosjektledere. Standard Norge kan tilby prosjektledelse både i utvikling av 
standard for sporingsinformasjon og i tilknytning til utviklingen av standarder for offentlig 
tilsyn og kvalitetssikringsprosesser i verdikjeden. I tillegg kan vi også tilby å ta det 
overordnede prosjektlederansvar det er å binde sammen alle delprosjektene. Antall 
delprosjekter og omfanget av disse vil være avgjørende for timeforbruket, men vi har 
stipulert dette til å være mellom 25-50% av et årsverk. Standard Norges timepris er kr. 
850 
 

Vi håper dette innspillet kan danne grunnlag for en videre drøftelse med hensyn til 
anvendbarhet, akseptanse, finansiering og gjennomføring. Standard Norge og våre 
samarbeidspartnere er forberedt på en videre dialog og ser frem til en forhåpentlig vis 
positiv tilbakemelding fra LMD. 

Med hilsen 
for Standard Norge 

Ivar Jachwitz 
Vise adm. Direktør 
 
 
Vedlegg:  
1. Illustrasjon 
2. Et kort notat om hva andre miljøer og bransjer har gjort på sporing.  
    Det kan utdypes ved behov. 

Kopi:  
Rammeprosjekt for eSporing 
v/ prosjektkoordinator Unni Aagedal, DNV og prosjektleder Ola Hedstein, Gilde  
Landbruksdepartementet 
v/ Cathrine Steinland, Guri Tveito, Gudbrand Bakken 

 
 

                                                                                                                                                                   
 



Dataverktøy til hjelp i sporingsarbeidet
= nettverk som knytter 
aktørene i verdikjeden 
sammen for eksempel 
GTNet fra Tracetracker
Må kunne fungere globalt

= aktørene i verdikjeden

= standarder i verdikjeden

= unike identifikatorer

= sporingsapplikasjoner med database 
(for eksempel fra Tracetracker)

elektronisk 
e-sporings nettverk

Informasjon hentet fra bedriftens ulike 
fagsystemer som er relevant for e-sporing

Nye standarder for å sikre informasjons- og prosesskvalitet 
hos en enkelte aktør og gjennom hele verdikjeden :

Informasjonsstandarder (jfr. Tracefish)
Kvalitetsstandarder 

un
ik

 ID

Nye standarder for å regulere eierskap, tilgang og bruk av 
informasjon internt og mellom aktørene i verdikjeden:

Informasjonsmapper (elektroniske foldere)
Definisjon og regler for eierskap

Regler for bruk og tilgang 

Database

Sporingsapplikasjon



Vedlegg  
 
 
Standard Norge IKT deltar i flere prosjekter som ligner mye på skissen av sporingsprosjektet,  
 
Av Knut Lindelien /Standard Norge, markedssjef IKT 
 
På flere områder har IT-standardiseringskomiteene utarbeidet modeller for 
informasjonsgang/kommunikasjon. I tillegg metoder for informasjonsbehandling,  
-omforming, -deling og -lagring. 
 
Eksempler er;  
- Avansert produksjon; STEP (Standard for utveksling av produktmodeller) (ISO 10303-xx),  
- helsejournaler, som inngår i en forståelsesramme av helsevesenets oppgaver , eks ISO-EN 
13606  
- forretningsmodeller og elektronisk betaling (se alle ISO TC 154 og ISO TC 68-standarder 
hvor den mest aktuelle nå er ISO 20022). 
 
Et anvendt eksempel på bruk av STEP og den parallelle ISO 15926 har vi i rapportering i gass 
og oljesektoren hvor felles begreper, utvekslingsformater osv gir grunnlaget for daglig 
rapportering til OD. 
 
Jeg tror det er dette en forsøker å oppnå med sporbarhetsprosjektet.  
Hvilken informasjon er den essensielle? Hvordan kan den lagres, utveksles, bearbeides og 
presenteres?  
Hvordan kan informasjon ekstraheres fra eksisterende fagsystemer for å gis anvendelse i ulike 
gruppers oppgaveløsning.  
Slik jeg ser det kan vi lage minst to typer standarder – den ene er terminologi, registries over 
hvilke dataelementer en skal registrere i forhold til en vare, produkt, tjeneste eller prosess.  
Det neste er API-er for uttak av informasjon fra de dataene som er lagret om varer, produkter, 
tjenester, prosesser.  
Ytterligere av eksemplifisering av måte å arbeide på framkommer for eksempel ved å se på 
”Step one a page” (SOAP) på TC184/SC4s hjemmeside.   
 
Hjemmesider; www.iso20022.org 
http://www.tc184-sc4.org/ 
 
 


