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Rammearkitekturen – to former for genbrug 

Der er meget som er det samme i alle/mange systemer 

 

Sag - Dokument - Person - Organisation - … Ydelse …! 

 

 

• ”Forretningsservices” = fælles beskrivelser af ens funktioner 
•   Projekterne skal ikke beskrive det samme igen – fx processer, regler, data 

 

• ”Støttesystemer” – fælles udvekslingspunkter eller funktioner 
•   Projekterne skal ikke indkøbe det samme igen  - fx snitflader mv. 
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Konkurrence: Fra tykke til tynde støttesystemer 

Flere funktioner kan lægges ud fra fagsystemer til støttesystemer 

hvis alle systemer ligger hos én driftleverandør 

 

Arkitekturrådet m.fl. har afvist en 1-leverandør-strategi på drift 

=> Tynde støttesystemer – Fagsystemer skal klare det meste selv 

 

I går: 

• KMD Sag håndterer sager for KMDs ældre fagsystemer 

 

I morgen: 

• Hvert fagsystem håndterer selv deres sager 

• Systemer kan se andre systemers sager via Sagsindeks 

• SAPA viser sagsoverblik men holder ikke sagerne 
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7-8 støttesystemer på vej i udbud 
Serviceplatformen på vej i drift 

Beskedfordeler 

”Rygters bureau” – besked om fx flytning, ændret indkomst … 

 

Sagsindeks 

Systemer deler oplysninger om deres sager her 

 

Dokumentindeks 

Systemer deler oplysninger om deres dokumenter her 

 

Ydelsesindeks 

Systemer deler oplysninger om deres ydelser her - id.via SAPA-projektet - del af støttesys-udb. 

 

Organisation 

Samler kommunernes organisationsinfo. til de fælles fagsystemer 

 

Klassifikation 

Samler og distribuerer fælles klassifikationer fx emne/kontoplan 

 

Partskontakt 

Systemer kan hente overblik over kontakt med borgeren – del af SAPA udbud 
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ATP 

Staten? 

Regionerne? 

Sikkerhed, evt. 

8. støttesystem? 



Krav til støttesystemer afklares i tre aspekter : 

 

Behov 

i fagsystemer 

(anvendersystemer) 

Muligheder  

i fagsystemer 

(kildesystemer) 

OIO Sag & Dokument 

(anvendelse af standarderne) 
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• Beskedfordeling 

• Sagsindeks 

• Dokumentindeks 

• Ydelsesindeks 

• Organisation 

• Klassifikation 

• Partskontakt 



De fem støttesystemer er et spejl af fagsystemerne 
=> De fælles forretningsservices skal beskrives iht OIO-standarder mv. 
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Ydelsessag 

KY: Rammearkitekturen udbygges med ydelsesområdet 



Generel ydelses/bevillingsmodel 
(Udarbejdes sammen med ATP) 



Kontanthjælpsydelse 



§34-støttebeløbydelse 



Drøftelse: Overblik over Systemlandskabet 

Rammearkitekturen vil indeholde flere former for overblik: 

 

• Overblik over alle processer, regler, data mv. i opgaveløsningen 

  (fx fælles begrebsmodel, et proceslandskab) 

 

• Overblik over alle snitflader imellem systemer – indhold og fysik 

(servicekatalog) 

 

• Overblik over i hvilke fysiske systemer mv. opgaver løses 

  (typisk dem som kommunerne har kontrakter på) 

 

KL/KOMBIT beder om Arkitekturrådets bemærkninger til figuren 

”Kommunernes fremtidige systemlandskab i rammearkitekturen” 
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Kommunernes fremtidige systemlandskab i Rammearkitekturen 
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