
Hyppige spørgsmål fra leverandørerne om rammearkitektur 

 - og foreløbige svar (pr. marts 2011) 

•Skal alt foregå ved online kald mellem løsninger? Nej, tværtimod er der rig mulighed for asynkrone kald og hændelser 

 

•Må man replikere datà? Ja, redundante data er ok, hvis performance kræver det – men det er forbudt at ændre i kopien 

 

•Skal I ikke bruge en central integrationsplatform (vi har én)? Nej, vi mener at løsningerne selv skal være integrerbare 

 

•Hvorfor køber KOMBIT så en integrationsplatform i projekt Dataadgang? Fordi ikke alle løsninger endnu er så integrerbare 

som vi ønsker – der vil være behov for adaptorer på nogle områder i en periode 

 

• Hvorfor køber KOMBIT ikke en væg-til-væg-platform med både fagsystemer og støttesystemer,(vi har én)? Fordi man derved 

ville lukke flere velfungerende løsningsmarkeder 

 

•Er Regel en regelmaskine som vi skal anvende online i driftsituationen? Nej det er et repository med forretningskrav mv. 

 

•Er standardløsninger acceptable? Ja bare de får de rigtige grænseflader og egenskaber så de kan indgå i arkitekturen 

 

•Indgår sikkerhed ikke i rammearkitekturen? Jo de indgår, og et  udspil kommer senere 

 

•Indgår portaler ikke i rammearkitekturen? Hvor er borger.dk? Jo de indgår, og et udspil kommer senere 

 

•Vi ved en masse om cloud – skal I ikke satse på dét? Jo, KOMBIT er klar til cloud, når cloud er klar. Vi håber, at 

udfordringerne med sikkerhed, persondata og afhængighed af platforme snarest bliver løst 

 

•Hvordan vil I sikre at kommuner og leverandører går i takt, så rammearkitekturen fungerer? KL og KOMBIT arbejder på at 

afklare en fælles kommunal it-styringsorganisation i løbet af foråret, som kan sikre fælles beslutningskraft om krav mv. I denne 

organisation vil bl.a. indgå et Arkitekturråd 

 

•Hvor vigtig er arkitektur i udbuddene? Arkitektur er vigtigt, da det er forudsætningen for konkurrence, men da business casen 

på monopolområdet omfatter gevinster ved konkurrence, skal vi rykke så hurtigt som muligt og sikre en migrerbar arkitektur 
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Hvordan skal de tværgående løsninger mv. realiseres? 
foreløbige overvejelser (pr. marts 2011) Tværoffentlige projekter 

• Grunddata – Økonomistyrelsen? 

• Betaling – SKAT? 

• Fjernprint og Digital post – findes, Økonomistyrelsen 

KOMBIT-projekter 

• Klassifikation-Organisation-Beskedfordeler - i et samlet projekt 

• Sag og Dokument – via ESDH-udbudsnetværk 

• Partskontakt – Sagsoverblik-projekt, Odense-forslag 

• Regel, Arbejdsgangsbank mv. – nyt Repository 

• Part/Grunddata – evt midlertidig løsning via projekt Dataadgang, til staten er klar 

• Integrationsplatform (hvor relevant) – Dataadgang 

Under afklaring 

• Fuldmagt 

• Formular 

• Økonomi 

• Portal, brugergrænseflader, borger.dk, virk.dk? – ses bl.a. i sammenhæng med Partskontakt 

• Overvågning/LIS – skal bl.a. ses i sammenhæng med FLIS-projektet 

• Sikkerhed 

• Drift, herunder cloud 
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