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Støttesystemerne 



Støttesystemerne – siden sidst 

Beskrivelsen af Integrationsmønstre (præsenteret ved 
seneste møde) er indarbejdet i udbudsmaterialet. Der er 
ikke kommet kommentarer 

 Integrationsvilkår (anvenderkrav) er offentliggjort 
kommenteret, opdateret og offentliggjort igen 

Målhierarki for støttesystemerne er etableret og 
sammenholdt med kravspecifikationerne for at sikre ”fit-
to-purpose” 

Teknisk QA gennemført på tværs af støttesystemerne 

 



Støttesystemerne – siden sidst 

Klargøring af det samlede kravmateriale til review internt 
og hos KL og UDK 

Klargjort udviklings- og driftskontrakt med bilag til internt 
og eksternt review 

 Fastlagt og beskrevet ejerskabsstrategi 

Gennemført analyse af standardprodukters understøttelse 
af krav for de enkelte støttesystemer 

 
 



Støttesystemerne – den næste tid 

 Leverandørdialog med udgangspunkt i centrale dele af 
udbudsmaterialet, herunder spørgsmål om rettigheder 

Review (med KOMBIT, KL, ATP og uafhængige konsulentfirma) af 
det samlede udbudsmateriale 

Opdatering af udbudsmateriale baseret på reviewkommentarer 
og tilbagemelding fra leverandørdialog. 

 Juridisk kvalitetssikring af det samlede materiale 

Bekendtgørelse af udbud  

 



Hvornår kan kommuner komme i gang? 

Første 
fælleskommunale 

system i første 
kommune 

Prækvalifikation Kontraktindgåelse 

Ibrugtagning – så snart data er 
tilgængelige i en kommune, kan 

kommunen selv bruge data 

Anbefaling til, hvilke 
initiativer kommuner 

med fordel kan 
påbegynde 

 
Anbefaling til 
organisering i 
kommunerne 

 

Integrationsvilkår 

Sidste 
fælleskommunale 

system i sidste 
kommune 



Serviceplatformen 



Serviceplatformen - træskolængder 

Kontrakt med leverandør 
20-07-2012 

• Udvikling, videreudvikling og 
vedligehold af 
Serviceplatformen og 
integrationer 

• Drift af Serviceplatformen og 
integrationer 

Basal serviceplatform i 
drift 20-12-2012 

• Sikkerhed 

• Logning 

• Integration til CPR-data og en 
række andre datakilder  

 

Modnet serviceplatform 
i drift 01-01-2014 

• Servicekatalog 

• Forbrugsoversigt 

• Workflow til at anmode, give og 
lukke for adgang til data 

 



Serviceplatformen 

Siden sidst: 
 
Udvikling og test af www.serviceplatformen.dk 

 Sendt vejledning ud til brugeroprettelse – også tilgængelig 
på: http://www.kombit.dk/drejebogen 

Brugertest – med meget positive tilbagemeldinger! 

 
Næste tid: 
 
 Idriftsættelse af: www.serviceplatformen.dk 
 

 
 

http://www.serviceplatformen.dk/
http://www.kombit.dk/drejebogen
http://www.serviceplatformen.dk/


Serviceplatformen – hvordan hjælper KOMBIT? 

Vejledninger til brug af Serviceplatformen til både 
kommuner og leverandører vil være tilgængelige på 
www.serviceplatformen.dk 

Vejledninger til kommunernes kontrakter og 
brugeroprettelse er allerede tilgængelige på: 
http://www.kombit.dk/drejebogen 

KOMBIT vil invitere sig på besøg hos it-chef-
kredsforeninger først i det nye år, hvor arbejdsgange, tips 
og tricks gennemgås 

KOMBIT vil invitere leverandører til en mere teknisk 
gennemgang af Serviceplatformen 

http://www.serviceplatformen.dk/
http://www.kombit.dk/drejebogen


Spørgsmål? 


