Bilag 12: Præsentation til dagsordenspunkt 7a, Status på arbejdet
med fælles snitflader

Fælles snitflader
Status på fremdriften og orientering om principperne
v/ Annette Due

Aktuel status for uge 36
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Gruppering og prioritering af snitflade-leverandører
Gruppering

Karakteristika

Risiko

Kommercielle leverandører der potentielt kan byde på de nye løsninger
•
Leverandører kan forbedre deres tilbudsposition ved at forsinke aftale,
hvilket kan resultere i udbud uden aftale
•
Kan have interesse i at blokkere for nyt system

Høj
Aftale før prækval

B. Kommerciel (ikke byde)

Kommercielle leverandører der ikke forventes at kunne byde på de nye
løsninger.

Medium
Aftale før prækval

C. Offentlig (kompleks)

Offentlige styrelser, typisk hvor der skal laves nyudvikling.
•
Lang behandlingstid på forespørgsler
•
Omfangsrig udvikling af nye snitflader
•
Standardaftaler, på eksisterende snitflader

Høj
Aftale før prækval

Offentlige styrelser og registre
•
Standardsnitflader, derfor mindre risikofyldt for ny leverandør
•
Standardaftaler, derfor ikke kritisk før prækval

Lav
Dokumentation før prækval
Aftale før udvikling

Nye snitflader med høj kompleksitet, der bl.a. skal udvikles på Service
Platformen
•
Nye snitfalder med høj kompleksitet, hvilket kan medføre lang
udviklingstid
•
Udviklingstid kan afhænge af kapacitet på Service Platformen

Medium
Dokumentation før prækval
Aftale før udvikling

Nye snitflader som projekterne vil udstille hvor der typisk ikke er brug for
assistance fra snitfladeteamet
•
Snitflader der skal udstilles af nye løsninger dokumenteres af
projekterne
•
Aftaler kan først indgås når snitflader er på plads

Ikke relevant

A. Kommerciel (byde)

D. Offentlig (simpel)

E. Intern (KOMBIT)

F. Intern (No action)

3

17.9.2013

1
3
2
5
4

Kategorisering af snitflader

98’ potentiale
Alle kommuner har
snitfladen og der er kun én
systemleverandør
KOMBIT forhandler,
indkøber og betaler

Eksempelvis: Snitflade til
KMD Boligstøtte, som skal
anvendes til KY og KSD
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Fælles behov – flere
systemleverandører
Alle kommuner skal anvende
snitfladen og der er flere
forskellige
systemleverandører
KOMBIT forhandler,
kommunerne indkøber og
betaler
Eksempelvis: Snitflader til
Økonomi og Jobcenter

Kommunespecifikt
Visse kommuner har behov
for individuelle snitflader
Kommunen forhandler,
indkøber og betaler
Eksempelvis: Snitflader til
Skolemælk og Business
Intelligence

Afregning serviceplatform og brug af data
 Kommunerne bliver afregnet med en henholdsvis fast og
variabel omkostningskomponent pr. dataområde
 De faste omkostninger fordeles og afregnes pr. indbygger
 De variable omkostninger afregnes i forhold til det faktiske
forbrug (antal opslag) pr. kommune
 KOMBIT anslår de forventede udgifter pr. dataområde og
forbrugsafregner pr. kvartal
 Eventuelle afvigelser i det budgetterede og realiserede forbrug,
bliver reguleret i første kvartal hvert år
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