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Serviceplatformen & Støttesystemerne 



Støttesystemerne 



Støttesystemerne – siden sidst 

• Teknisk dialog med potentielle leverandører 
 

• Bearbejdelse af udbudsmateriale på baggrund af input fra 
interne og eksterne reviews samt teknisk dialog 
 

• Juridisk review 
 

• Tilpasning af integrationsmønstre til at understøtte 
udfasning af KMD sag 
 

• Bekendtgørelse af udbud 
 

• Offentliggørelse af særlige vilkår 
 



Støttesystemerne – den næste tid 

• Prækvalifikation gennemføres 
 

• Endelig juridisk kvalitetssikring af det samlede udbudsmateriale 
 

• Udbudsmateriale udsendes 
 

• Sætte fokus på implementering med inddragelse af kommuner, 
mv. 
 

 



Serviceplatformen 



Serviceplatformen – siden sidst 

Siden årsskiftet har www.serviceplatformen.dk været åben med 
 

• Servicekatalog over 
 
• Tilgængelige services, teknisk indhold (WSDL), pris m.v. 

 
• Driftsstatus på hver service 

 
• Fremtidige services 
 

http://www.serviceplatformen.dk/


Serviceplatformen – siden sidst 

• Ny selvbetjeningsfunktionalitet til at: 
 

• Anmode, godkende og administrere adgang til services 
 

• Følge med i brug af data 
 

• Sætte et forbrugsloft for brug af data 
 

• Oprette og deaktivere medarbejdere og tildele dem roller 
(89 kommuner oprettet med en administrator) 

 
• Nye CPR-services 

 



Serviceplatformen – kommende tid 

• Nedlukning af anskaffelsesprojekt og overdragelse til 
forvaltning 
 

• Administratoroprettelse for resterende kommuner 
 

• Prioritering af videreudviklingsmuligheder 
 

• Kommunikation og demonstration 
 



Aktuel brug 
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Serviceplatformen – hvad kan man nu? 

• Kommunen og leverandører kan se, hvilke services der er 
tilgængelige på www.serviceplatformen.dk 
 

• Kommunens og leverandørers administratorer kan administrere 
stamdata, medarbejderadgang, mv.  
 

• Kommunen kan administrere sine leverandørers adgang til 
kommunens data 
 

• Kommunen kan følge sine leverandørers forbrug af kommunens 
data 
 

• Fakturering af brug af data – vil ske hver kvartal 

https://www.serviceplatformen.dk/administration/serviceOverview/list


Serviceplatformen – hvordan? 

• Kommunen kan få adgang til alle data i servicekataloget 
 
• Uanset er det vigtigt, at kommunen undersøger, om der er en 

positiv BC for brug Serviceplatformen enten ved at 
 
• Gennemgå eksisterende aftaler og i samarbejde med 

leverandører afklare, hvilke data kommunens forskellige 
systemer kan hente fra Serviceplatformen og om der er en 
positiv BC ved at skifte 
 

• Konkurrenceudsætte brug af Serviceplatformen ved udbud 
(følge vejledning på www.kombit.dk/drejebogen)  

http://www.kombit.dk/drejebogen


Serviceplatformen – hvad hjælper KOMBIT med? 

• Vejledninger på www.serviceplatformen.dk  
 

• Drejebogen på http://www.kombit.dk/drejebogen med 
information og konkrete beskrivelser, som kommunerne 
kan benytte i deres udbud og genudbud. 
 

• Demonstration af løsningen ved KIT@s generalforsamling 
 

• Workshops med leverandører 
 
 
 

 

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


Spørgsmål? 


