
STATUS PÅ SNITFLADER TIL 
MONOPOLBRUDDET 
IT-arkitekturrådsmødet 25.02.2015 



Status fra Kommunernes Datafællesskab 
 

• Ca. 130 integrationer – hvoraf de ca. 110 er integrationer til 

monopolbrudsprogrammet. 

 

• Offentliggørelse – formål, lovhjemmel, dokumentation, 

deadline for tekniske integrationsbeskrivelse samt 

produktionsdato. Løbende ajourføring. 

 

• Den foreløbige dokumentation lægges ud som er service men 

med disclaimer -  endelige og korrekte dokumentation skal 

findes på Serviceplatformen. 

 

• Samarbejdet med øvrige offentlige myndigheder (fx SKAT og 

STAR) tager mere tid end forventet men indtil videre kan det 

håndteres. 

 

 

 

https://share-komm.kombit.dk/p089/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/p089/Delte Dokumenter/Kommende snitflader KDF - version 2 22 01 2015.pdf&action=default


Status på forhandling ift. markedet på de 
obligatoriske snitflader 

ERP systemer (ØiR)  

EG Underskrevet hensigtserklæring Underskrevet Rammeaftale  

Fujitsu (marts) Underskrevet hensigtserklæring Tilbud modtaget er under forhandling 

KMD Forpligtet af udfasningsaftalen 

ESDH systemer 

Convergens Underskrevet hensigtserklæring Forhandling åbnet 

CSC Underskrevet hensigtserklæring Forhandling åbnet 

Formpipe A/S Underskrevet hensigtserklæring Forhandling åbnet 

Fujitsu Underskrevet hensigtserklæring Forhandling åbnet 

KMD Forpligtet af udfasningsaftalen 

Netcompany Underskrevet hensigtserklæring Forhandling åbnet 

SBSYS Underskrevet hensigtserklæring Principiel enighed om at indgå aftale 

Jobcenter systemer 

KMD (marts) Løftet ud af udfasningsaftalen Enighed om pris og tidsplan, juridisk aftale under forhandling 

Schultz (marts) Underskrevet hensigtserklæring Forhandling åbnet 



STATUS PÅ SERVICEPLATFORMEN 

– DRIFT OG STRATEGISK MÅLSÆTNING 

IT-arkitekturrådsmødet den 25.2.2015 



Drift  

Stabil drift – ingen påvirkning af 3.2 mio. kald per mdr. 
 
Kommuner: Der er 32 kommuner med minimum en 
serviceaftale, 25 trækker lige nu data, mens andre har 
trukket data, 5 afventer anvendelse.  
 
Leverandører: Der er 18 leverandører, der har en aktiv 
serviceaftale med mindst én kommune. Samlet er er 24 
leverandører i produktionsmiljøet (dvs. 6 nye der er på vej 
til at få en serviceaftale). I ekstern testmiljøet er der 29 
it-leverandører. 
 



Drift: Anvendelse af SP okt. 2014 –feb 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drift: Trafik specificeret februar 

 

Se her, hvilke leverandører der 

anvender SP  

http://www.kombit.dk/leverandoererpaaSP


Strategisk målsætning: 98 Kommuner på SP 

Initiativer til sikring af den strategiske 

målsætning: 

 

 Leverandørmøder  

 Kommunemøder 

 Kommuneansvarlige 

 Kommunikation via: 

 Serviceplatofrmen.dk 

 Kombit.dk 

 


