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Landax er en WEB-basert SaaS-løsning, som kan benyttes gjennom en standard nettleser, og gjennom egen App 

for Android og iOS. Applikasjonen og data er driftet på våre egne servere. 

Løsningen er en multitenant, skalerbar og fleksibel 
SaaS-løsning. Ulike kunder er avskilt logisk, og den 
fleksible driftsmodellen tillater forskjellig inndeling 
av kundene. Alle instanser av applikasjonen kjøres på 
eget subdomene, og har egen datalagring med isolert 
sikkerhet.

Landax har en avtale med V-Hosting AS som driftslever- 
andør. V-Hosting leier et avgrenset lokale i IP-Only sitt 
datasenter (DCO).

Landax tilfredsstiller kravene til universell utform-

ing for nettløsninger.

INTEGRASJON

Tredjeparts påloggingstilbydere

Landax støtter bruk av tredjeparts påloggingstilby-
dere. Ved bruk av sømløs pålogging, kan tilgangen 
styres fra eksternt system, uten behov for lagring av 
eget passord i Landax.  
 
Dersom din bedrift bruker Office 365/Azure AD, 

anbefaler vi å bruke det til både autentisering og 

provisjonering av brukere i Landax. Se http://help.
landax.no/landaxlogin.htm for mer informasjon. 
 
Vi har også støtte for å integrere pålogging mot andre 
systemer, enten det er gjøres ved bruk av kjente pro-
tokoller/metoder eller skreddersøm. 

Datautveksling

Applikasjonen leveres med et åpent OData-basert 
API som kan brukes til dataintegrasjon. Det er mulig å 
sette opp eksterne web hook-kall ved data-events. 

Utover dette leveres det både standard-integras-

joner som hyllevare, og integrasjoner som må 

tilpasses hvert enkelt formål.  

For å imøtekomme behov for skreddersøm der hvor 
konfigurasjonsmulighetene ikke strekker til, har vi 
økosystem for utvikling av utvidelser som kan endre 
på systemets oppførsel og utføre spesielle han-
dlinger/automatisering. Alle utvidelser kontrolleres i 
et eget kontrollpanel.

TEKNISK INFORMASJON
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Landax API er et OData-basert grensesnitt som åpner for at 
andre system kan aksessere data fra Landax.  
 
Eksempler på bruksområder er:

√    Egendefinerte skjemaer for rapportering av data

√    Påloggingsintegrasjon

√    Synkronisering av data fra kunder, brukere, etc. 

Når man kommuniserer med API-et, har du full kontroll over 
hvilke data du aksesserer i kildesystemet(ene) 
og målsystem(ene).

INTRODUKSJON - LANDAX API

INTRODUKSJON ODATA

APIet støtter OData-protokollen.  
Open Data Protocol (OData) er en åpen protokoll 
for deling av data. Mange klienter støtter OData. I 
de fleste moderne programmeringsspråk er det en 
OData klient tilgjengelig for det.

En liste over offisielle klientbiblioteker, med 
nedlastingskoblinger, finnes på http://www.odata.
org/libraries. Landax har i tillegg en .NET klient.

Fagsystem

Kunde

WWW

Synkroniserings-

tjeneste

Landax

Kundens LandaxAPI
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√    Vi har gode rutiner for backup, både av kundedata 
og systemdata. Backup lagres off-site – overføres 
kryptert over internett.

√    Over 1000 mbit/sek internett-tilgang.

√    Automatisk oppdatering av applikasjonen. Kontin-
uerlig feilretting. Programutvikling foregår etter con-
tinuous delivery-prinsippene, og lanseres fortløpende 
daglig. Større oppdateringer gjøres i helger. Op-
pdateringer blir da små, og forstyrrer ikke sluttbruker.

√    Godt optimaliserte servere for denne type drift.

√    Skalerbart driftsmiljø. Lastbalansering og redundans.

√    Avanserte verktøy for overvåking og varsling av 
applikasjonsdriften. All trafikk overvåkes, og det er spor-
barhet på alle trege prosesser, feil som oppstår, ressurs-
bruk på alle servere, osv.

De aller fleste av våre kunder velger å drifte applikasjonen i vår skyløsning.

Under følger en beskrivelse av skyløsningen.

DRIFT I LANDAX’ SERVERMILJØ (SKY)

√    Fysisk hosting i Oslo sentrum hos V-Hosting AS. Det 
er svært streng kontroll på fysisk adgang til serverne. Vi 
eier vårt eget utstyr, men leier driftstjeneste på hardware 
(strøm, internett, fysisk plass, backup, server-monitorering og 

sikkerhetsovervåking).

√    Kun personer i Landax’ driftsavdeling har tilgang til å 
logge på serverne. Det kreves VPN-tilkobling med tofak-
torautentisering for å aksessere driftsmiljøet.

√    Hele servermiljøet er beskyttet av nettsentrisk brann-
mur, både for trafikk fra internett og mellom interne nett. 
 

√    Nettverkstrafikk blir overvåket med IDS/IPS fra Forti-
net. 

√    Applikasjonen er multitenant. Kundens instans av ap-
plikasjonen kjøres på eget subdomene, og har egen da-
talagring med isolert sikkerhet. Det vil si at man ikke har 
muligheter til å få tilgang til andre kunders data, selv om 
man faktisk har tilgang til noe på serveren. Integrasjoner 
aktiveres per instans, uten påvirkning på andre instanser.

√    SSL-kryptering brukes for all trafikk over internett. Ved 
bruk av SSL-kryptering kan ikke trafikken sniffes, altså 
verken påloggingsnøkler/passord, eller data som sendes/
mottas.

DRIFTSBESKRIVELSE - SKY
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√    Foreløpig ingen App-støtte, men det er planlagt. 
App-støtte vil kreve hyppigere oppdateringer for å 
kunne støtte de nyeste App-versjonene.

 
√    I utgangspunktet mindre skalerbart og ingen rep-
likering.

√    Kunden er selv ansvarlig for overvåking eller feilrap-
portering.

For å kommunisere med applikasjonen ved både intern 
og ekstern installasjon, må port 443 (HTTPS) åpnes opp 
mot serveren. Ved drift i skyen gjelder det IP-adresse 
representert ved domenet [instansnavn].landax.no.

Systemet kan driftes internt hos kunde for de som trenger det, f. eks. på grunn av policy om hosting av 

applikasjoner in-house. Landax kan være behjelpelig med oppsett av en slik installasjon.

Under følger en beskrivelse av en lokal installasjon.

DRIFT AV LOKAL INSTALLASJON (INTERN)

√    Kunden styrer selv hvem som har tilgang til 
servermiljøet, og hvordan sikkerheten rundt systemet er.

√    Ikke automatisk oppdatering. Landax må oppdatere 
på bestilling fra kunde. Support og feilsøking er mer 
komplisert dersom ikke Landax har en åpen tilgang inn. 
Kunde blir belastet for alt merarbeid. Dersom Landax 
skal kunne yte support, krever vi oppgradering mini-
mum en gang i kvartalet, og helst hver måned. 

√    Krever internkompetanse for drift av PHP, MySQL/
Percona Server, Redis og NGINX (Linux) eller IIS (Win-

dows). Driftes helst på Linux. Kan kjøres i Docker.

DRIFTSBESKRIVELSE - LOKALT
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Landax har stort fokus på sikkerhet ved utvikling av systemet, og følger OWASPs retningslinjer.

SIKKERHET I APPLIKASJONEN

 

Landax har stort fokus på sikkerhet ved utvikling av 
systemet, og følger OWASPs retningslinjer (https://owasp.

org/) for sikkerhet i nettløsninger. OWASP er en anerkjent 
organisasjon som utarbeider retningslinjer og krav for 
sikkerhet i nett-applikasjoner. 
 
 
Dette innebærer aktive tiltak vedr. blant annet:

√    Dyp sikring av rettigheter i datalaget. 
Brukergrensesnittet viser muligheter iht. gitte rettigheter.  

√    Sikker autentisering og håndtering av 

bruker-sesjoner: 

√    Mulighet til å justere mulighet for å lagre passord 
(forbli innlogget). 

√    Strenge krav til passord (konfigurerbart). 

√    Krav om captcha-bekreftelse ved flere mislykkede 
pålogginger, for å hindre automatisk forsøk på knekking 
av passord. 

INFORMASJONSSIKKERHET - 1/2

√    Automatisk låsing av bruker i en periode dersom 
fortsatt feil etter captcha-bekreftelse.

√    Automatisk identifisering av brute force-angrep, som 
aktiverer krav om captcha-bekreftelse for hele instansen, 
og i ytterste konsekvens en fullstendig sperre av nye 
pålogginger mot instansen (f. eks. ved mange mislykkede 

pålogginger fra mange forskjellige IP-adresser, mot mange 

forskjellige brukere). Landax varsles ved slike hendelser. 
 

√    Støtte for eksterne påloggingstilbydere (f. eks. Azure 

AD/Office 365, Google, Facebook, Generisk OIDC), hvor 
kunden selv kan styre sin sikkerhetspolicy. 

√    Varsling ved endring av vesentlige data på 
administrator-brukere (endring av brukernavn, 

e-postadresser, passord). 

√    Anerkjent krypteringsalgoritme for passord. Landax 
har ikke, eller kan ikke tilegne seg kjennskap om 
brukerne sine passord. 
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SIKKERHET I APPLIKASJONEN FORTS. 

√    Virus-skanning av alle filer som lastes opp. 

√    Sikring mot SQL-injeksjon 

√    Sikring mot Cross-site scripting (XSS) 

√    Streng Content Security Policy som styrer både hvor 
Landax kan integreres, og hvilke script og andre ressurser 
som er støttet å laste fra tredjepartssider. Kunde kan selv 
legge inn støtte for sikre domener som ønskes støttet, 
f. eks. om nettsider skal integreres i iframe. 

√    Sikring mot invalid videresending til eksterne sider 
som ikke er hvitlistet. 

 
 

√    Cross-Site Request Forgery (CSRF). Sikring mot 
forespørsler som ikke kommer fra applikasjonen selv.  

√    All kode blir testet grundig og gjennomgås av minst 
to personer.

√    Applikasjon og nettverk blir jevnlig sikkerhets-testet 
av en ekstern aktør, for å identifisere mulige 
sikkerhetshull.  

 

Alle ansatte i Landax har signert taushetserklæring, 

og følger intern instruks om informasjonssikkerhet.

Landax har stort fokus på sikkerhet ved utvikling av systemet, og følger OWASPs retningslinjer.
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