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Aktuel Status på anvendelse I 
Samlet antal kald om ugen 
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Aktuel status på anvendelse II 
 

Seneste afrapportering 



Aktuel anvendelse III  - hvilke data? 

Services på Serviceplatformen: 

 

• CPR-replika 

• ADROG1 

• Familie 

• Familie+ 

• Stam 

• Stam+ 

• navne3 

• CPR-Abonnement 

• CPR Kommunekode Service 

• CPR Service 

• CVR Online 3.0 

• OIS Service 

• Person stamdata 

• Post Danmarks Service 



Leverandører og it-systemer på 
Serviceplatformen 

• Byg & Miljø Schultz Information 

• Gentofte Platformen Netcompany 

• NemSend Gentofte Kommune 

• Nemrefusion KMD 

• Acadre Formpipe 

• Nembørn Assemble 

• UMRA Infrasoft ApS 

• DIAMFORM+ Dafolo A/S 

• OIS-X Omada A/S 



Videreudvikling på SP 

Den 26. juni blev en ny release 1.5.0 lagt på    

Serviceplatformen 

• Optimering af udskiftning af eksisterende services, 

hvis den nye service juridisk og teknisk svarer til den 

eksisterende 

• Forbedret overvågning ift. modtagelse af forbrugsdata 

• Ny metode til Person stamdata servicen 

 

Release 1.6.0 forventes ultimo 2014 

• Aktivering af tre optioner fra kontrakten, der 

udbygger infrastrukturen og optimerer på tværs af 

services.  

• Arbejdspakke 5: Basalt Integrationsframework 

• Arbejdspakke 6: Orkestrering 

• Arbejdspakke 8: Replikaintegrationer 

 

Yderligere Udviklingstiltag analyseres løbende   



AP5: Basalt Integrationsframework 

• En ensartet adgang til logning til services 

• Et fælles modul og metode for integration af services op 

imod Adgangsmodulet 

• Et fælles modul og metode til transformering 

• To nye metoder til schedulering af jobs og mulighed for at 

se jobs på et webbaseret overblik 

• Understøtter separat idriftsættelse af services 

• Understøtter at udvikle asynkrone services, hvilket giver 

øget robusthed  

• Bygning af testklienter, der simulerer services på 

Serviceplatformen 

 



AP6: Orkestrering 

• Mulighed for at sammenstille flere 

uafhængige services som én services, der 

passer til et kommunalt behov 

 

• Med arbejdspakken vil fremtidige 

orkestreringsservices blive udviklet via en 

fastdefineret proces og ved hjælp af et 

procesmodelleringsværktøj  

 

• Mulighed for asynkronitet og gensidig 

uafhængighed mellem services 

 

=> Arbejdspakken sikrer en hurtigere, mere 

ensartet og højere kvalitet af de fremtidige 

orkestreringsservices 
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AP 8- Replikaintegrationer 

• Mulighed for at udstilles services fra data fra 

et lokalt replika 

 

• Et fast værktøj til at udtrække og 

kvalitetssikre data i replika – sker via et 

grafisk værktøj 

 

• Generisk funktionalitet til at indlæse data 

fra kilde til lokal replika 

 

 => Det bliver hurtigere at udvikle og lettere at    

     ensarte og vedligeholde replikaservices 
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