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Auto ITs Bilregister

 Modelgruppetabel

 Alle motorkøretøjstyper

 Nøgle: Modelgruppenummer (Mærkekode)

 Bilmodelkatalog

 Person- og varebiler med totalvægt<3500 kg.

 Nøgle: DAFid

 MCmodelkatalog (under overvejelse)



Modelgruppetabel

 Omfatter samtlige motorkøretøjstyper i DMR.

 Udgør et modelhierarki, som minder om CRMs mærkekodetabel.

 Består af grupperinger af individer i DMR med fælles modeltekniske 
egenskaber.

 Nøgleværdi er 

 ModelGruppenummer

 Indekserede data omfatter desuden

 [mærkekode CRM]

 DMR-mærkekode (hvis den kommer)

 Standardtypegodkendelsesnummer

 Entydige koder for fabrikat, model, karosseritype, m.m.



Bilmodelkatalog

 Omfatter person- og varebiler.

 Bilmodelkatalog indeholder flere specifikationer end Modelgruppetabel.

 Der er kobling til Modelgruppetabel.

 Kildedata hentes fra fabrikshjemmesider og importørhjemmesider, 
biludstillinger og bilblade, Skat og Trafikstyrelsen, DMR og DBI.

 Nøgleværdier er

 ”DAFid” (fortløbende nummerering som hidtil, bagudkompatibel)

 ModelVariantID (sammensat af koder for de vigtigste modeltekniske 
parametre)

 Indekserede data omfatter

 [mærkekode CRM]

 DMR-mærkekode (hvis den kommer)

 Standardtypegodkendelsesnummer

 Entydige koder for fabrikat, model, karosseritype, m.m.



Opdateringer af bilregister

1. Opdateringer fra Auto IT af Bilmodelkatalog samt 
Modelgruppetabel tilgår Selskabet

 Dagligt eller sjældnere

 Via webservice

2. Selskabet bearbejder og beriger modtagne data

 Dagligt?

3. Selskabets ajourfører eventuelt fortsat sit eget 
vognmærkeregister baseret på Bilmodelkatalog og 
Modelgruppetabel.



Ekspedition af køretøj fra DMR

1. Anmodning om forsikring på køretøjsindivid fra DMR via webservice

2. Selskabet sender tekniske individdata videre til Auto IT via webservice

3. Auto IT matcher individ mod Modelgruppetabel samt Bilmodelkatalog og 
returnerer resultat indeholdende Modelgruppenummer, ModelVariantID + 
DAFid +  rank + fabrikatkode + modelkode +  … + … via webservice.

4. Selskabet anvender ModelVariantID eller Modelgruppenummer til 
modelidentifikation – eller nogle af de generaliserede modeldata til en 
”grovsortering” (prætarifering, kvalificering).

5. Selskabet svarer tilbage til DMR via webservice.

6. Selskabet foretager endelig tarifering (evt. forfinet modelidentifikation) og 
udsteder police.



Kobling, DMR-individ til bilregister

 Kobling ved brug af Auto IT webservice 

 Straksbehandling pr. individ, gælder især nyregistreringer
(kaldes med køretøjsID, stelnummer, standardtypegodkendelsesnummer, 
DMR-mærkekode eller tekniske specifikationer)

 Forberedt, batchvis, gælder kun kendte (især brugte) køretøjer
(hvis SKAT tillader det kan en samlet tabel med kendte køretøjer udstilles)

 Kobling ved brug af DMR-mærkekode (hvis den kommer)

 Kobling ved brug af standardtypegodkendelsesnummer (reduceret omfang)



Bilregister.dk

 Testmiljø frem mod DMR målrettet forsikringsselskaber

 Tabeldefinitioner

 Testdata

 Webservice

 Løbende kommentarer til ændringer

 Åbnes 1. juli, men reorganiseres i august


