


Hvad har fagsystem-projekter behov for? 
Kravmateriale til projekter i KOMBIT, kommunerne – og staten  

1. ”Hvad skal jeg kræve, at fagsystem-leverandøren idriftsætter lige nu 

mht. løsningen i rammearkitekturen?” 
• Eksempel 1: Da Person/Part ikke er i drift, bør nu og her blot kræves, at man bruger CPR 

• Eksempel 2: Da Person/Part ikke er i drift, bør nu og her kræves, at man bruger CPR men etablerer en Part-

grænseflade mellem fagsystemet og CPR, der senere kan anvendes, når Part er klar 

• Eksempel 3: Projektet bør nu og her ikke tage højde for, at der er en rammearkitektur på vej 

 

2. ”Hvad bør jeg kræve nu for at forberede fagsystemet på senere at 

kunne integrere på en smartere måde?” 
• Eksempel 1: Leverandøren skal allerede nu etablere en grænseflade jf. standarden Organisation 

• Eksempel 2: Leverandøren skal give en pris på en option for etablering af grænseflade jf. standarden 

• Eksempel 3: Leverandøren skal etablere en arkitektur, der gør det muligt kosteffektivt at etablere grænsefladen 

som led i videreudvikling (efter regning)– og skal dokumentere i sit bud at arkitekturen muliggør dette 

 

3. ”Hvordan kan jeg forvente at mulighederne for at bruge 

rammearkitekturens løsninger vil udvikle sig?” 
• Eksempel trin 1: Leverandøren kan forvente, at specifikation af grænsefladen vil foreligge per (dato) 

• Eksempel trin 2: Leverandøren kan forvente, at en begrænset version af RA-løsningen går i drift per (dato) med 

følgende funktionalitet, SLAer m.v. (beskrivelse) 

• Eksempel trin 3: Leverandøren kan forvente, at den fulde version af RA-løsningen vil foreligge per (dato) med 

følgende funktionalitet, SLAer m.v. 
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Tidsplan og proces for konkretisering rammearkitektur 

Periode Produkt Interessenter 

November 2011 

(inden ultimo) 

Færdigt udkast som det 

ansvarlige projekt kan stå inde 

for 

Projektet, og dets arkitekter incl. 

evt. kommunale 

December 2011 

(inden ultimo) 

 

Færdigt udkast som KL’s og 

KOMBIT’s arkitekter er enige i 

og har koordineret på tværs 

+ KL og KOMBIT arkitekturstab 

Januar 2012 

(inden ultimo) 

 

Færdigt udkast som 

kommunale arkitekter er enige i 

+ kommunale arkitekturgrupper 

jf. Arkitekturrådet 

Februar 2012 

(inden ultimo) 

 

Færdigt udkast som 

leverandørerne er trygge ved 

at implementere 

+ Leverandørerne 

Marts 2012  

(inden 1. april) 

Færdig version som 

arkitekturrådet har godkendt 

+ Arkitekturrådet 

Løbende herefter Nye versioner af kravene m.v. 

jf. rammearkitekturens 

elementer 

Alle (samme forløb på ny) 
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