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Bilag 12 - Notat vedr. høringssvar til arkitekturrapport 
vedr. genudbud af DUBU

Kommunens høringssvar Projektets kommentarer
Fra: Peter Søgaard, udvikler, Syddjurs 
Kommune

A3. IT-Sikkerhed tænkes ind i løsningen fra 
starten: 
DUBU vil blive baseret på støttesystemet 
”Adgangsstyring”, og indeholde de 
fornødne procedurer til at sikre korrekt 
sikring af data i henhold til lovgivning på 
området. Da DUBU indeholder sager med 
højeste sikkerhedsklassifikation (VIP-
sager), vil der også blive håndteret 
sikkerhed på brugerniveau i forhold til 
enkeltsager 

Der mangler nærmere angivelse af hvilke 
dataafgrænsningstyper der vil blive taget i 
anvendelse (KLE, Organisation, Følsomhed, 
andet?).

B7. Enhver betydelig forretningshændelse 
meddeles omverdenen: 
Da DUBU på grund af særlig følsomhed 
er et lukket system, er der ikke 
identificeret behov for 
forretningshændelser til andre systemer.

Nu er jeg lidt på udebane mht. 
forretningsområdet, men bliver DUBU ikke kun 
anvendt på myndighedsområdet? Er der ikke 
andre socialpædagogiske it-systemer i 
Kommune (f.eks. bostedssystemer), hvor der 
med fordel kan foregå en kommunikation af 
hændelser mellem systemerne (f.eks. 
helhedshandleplan oprettet)?
Begrundelsen at det er et lukket system pga. 
særlig følsomhed giver ikke mening hvis 
kommunen har andre it-systemer der indgår i 
opgaveløsningen på samme forretningsområde.

Regler for dataafgrænsning er 
kravstillet; præciseres i rapporten
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Der er ikke identificeret et 
forretningsbehov for besked omkring 
forretningshændelser i det 
forretningsområde DUBU dækker. 
Som beskrevet vil det høje 
følsomhedsniveau bevirke at der ikke 
kan forkomme et generelt behov for 
informationen.
Grundet begrænset økonomi er 
udstilling af forretningshændelser 
generelt derfor fravalgt.
Der er kravstillet integration til 
Beskedfordeler (For at understøtte 
hændelse omkring bevilgede ydelser) 
- Det vil derfor være forholdsvis 
simpelt at tilføje nye beskeder 
efterfølgende hvis behovet skulle 
opstå.

Forretningsse
rvice / 
applikationsse
rvice 

Anvendelse 

Organisation Myndighed, 
Org.Enhed, Bruger, IT-
System til 
kommunikation med 
sags-
og dokumentindeks 
samt til 
dataafgrænsning og 
sikkerhed  

Anvendelsen af forretningsservicen Organisation 
til dataafgrænsning og sikkerhed konflikter med 
den angivne anvendelse af Adgangsstyring.
Dataafgræsninger bør vel defineres i 
Adgangsstyring på koblingen mellem 
jobfunktionsroller og brugersystemroller, og ikke 
være noget der læses ud fra Organisation.

Det er data fra organisation 
(Org.enhed) og klassifikation (KLE 
emne og følsomhed) der benyttes til 
dataafgrænsning i løsningen i 
henhold til anvendervilkår for 
støttesystemet adgangsstyring.
Brugerfunktionsrollerne benyttes til 
at definere hvilke 
dataafgrænsningsparametre fra 
organisation og klassifikation den 
enkelte bruger har adgang til - Tekst 
præciseres

Fra: Ivan Kure, it-arkitekt, 
Frederikssund Kommune

Generelt. Arkitekturprincipper og RA 
Byggeblokke? Principperne citeres, men på 
nogle savnes beskrivelse af hvordan der leves 
op til princip. (især ved C3-C5)
Side 10.
A1 Beskedfordeler anvendes senere så den skal 

Der er tale om et system under udbud 
- Principperne er en del af kravet - 
Endeligt design for hvordan 
principperne implementeres 
fremkommer senere i forløbet. Tekst 
præciseret
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Denne er tilføjet listen

Dette er allerede kravsat i udbud. 
Teksten præciseret

Regler for dataafgrænsning 
præciseret i rapporten. Systemroller 
er kravstillet i udbud (ikke medtaget 
i rapporten)

Denne besked genereres af 
sagsindekset (eller plan B for dette) i 
henhold til anvendervilkår.

Anvendelsen er kravstillet. Tilføjet 
beskrivelse i rapporten

Dette er en del af anvendervilkår for 
brug af beskedfordeler. Mig bekendt 
er den endnu ikke en officiel 
standard

Dette er beskrevet i 
kravspecifikationen. Tilføjet 
referencen i dokumentet

vel nævnes her

A2 Jeg vil anbefale at der i kontrakt 
Indskrives relevante opgaver og tilsvarende 
priser omkring system exit, export af data og 
arkivering.
A3 Jeg savner her , eller senere en uddybning 
af hvordan dataafgrænsning, inkl. Følsomhed 
implementeres. Hvilke systemroller vil DUBU 
udstille i KOMBIT Admin modul (når det 
kommer  

Side 11.
B7. Enhver betydelig forretningshændelse 
meddeles omverdenen: 
Forslag til hændelse via beskedfordeler; 
Oplysning om i SAPA evt. andre systemer 
om, ’der er en sag’ .

B8. Fælles autoritative reference- og 
grunddata anvendes: 
Her savnes; Hvordan og i hvilke 
sammenhænge benyttes Organisation og 
Klassifikation? Har DUBU sin egen kopi af 
Organisation og KLASSIFIKATION? Sker 
der en opmærkning med KLE numre?

S. 12 standarder. Tilføje Beskedkuvert format

Anvendelse af RA. C3-C5 bør besvares i 
forhold til DUBU løsning. 
Beskrivelse af Arbejdsgange i ICS? 

I rapport listes anvendelse af byggeblokke fra 
fælles rammearkitektur, sag, dokument, 
medarbejder, part, person, mfl. Så det giver 
god mening at udfylde tabel 
(Forretningsservice/Anvendelse) for også 
disse Kombit støttesystemer; indexering af sag 
og dokument, klassifikation, beskedfordeling, 
mv.

_

Med forbehold for evt. misfortolkning, håber 
jeg at nævnte kommentarer kan bidrage til en 
bedre implementering af it-system.

Tabellen opdateret med manglende 
referencer
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