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Indhold godkendt af Arkitekturboard på
møde 16. december 2019
•

Byggeblokkene Myndighed, Lokation og Aktør, som bl.a. anvendes i Referencearkitektur for Observation og Måling.
Referencearkitekturens begrebsapparat forventes anvendt på en række
andre områder, bl.a. sundhed

•

Byggeblokkene Bevilling, Ydelse og Effektuering, som er logiske
beskrivelser af services, som er realiserede i en række KOMBIT-løsninger

16. december 2019

Indhold i den fælleskommunale rammearkitektur, version 1.7
Rammearkitektur med status
‘Laboratorium’1

Rammearkitektur med status
‘På vej’2

Rammearkitektur med status
‘Optaget i Rammearkitekturen’3

•
•
•
•

•

Arkitekturstyring
•
Fælleskommunale Arkitekturmål*
•
Fælleskommunale Arkitekturprincipper- og regler*
•
Fælleskommunal Domænestruktur

LoRA Organisationsservice
LoRa Klassifikationsservice
MOX
OS2 KITOS

Byggeblokke
•
Ansættelsesforhold (Tidligere
Virksomhed Job (medarbejder))
•
Arkiv
•
Besked abonnement
•
Besked fordeling
•
Beslutning
•
Facilitet
•
Fuldmagt
•
Genstand
•
GeoDanmarkObjekt
•
Lovgrundlag (Retskilde)
•
Læremiddel
•
Navngivet sted
•
Partskontakt
•
Print/udskrivning
•
Proces
•
Regel

1

Arkitekturprodukter, der har en relevans fælleskommunalt,
men som Arkitekturboardet har vurderet ikke har et niveau, så
det kan optages i rammearkitekturen.

•
•
•

•
•

Referencearkitektur for Observation og
Måling
Oversigt over godkendte klassifikationer
Arkitekturcheckliste
Kommunale anvisninger til
referencearkitekturer for hhv.
selvbetjening, deling af data og
dokumenter og brugerstyring
Kommunal anvisning til den
fælleskommunale domænestruktur
Referencearkitektur for anvendelse af
Indsats

Byggeblokke
•
Samtykke
•
Byggeblokke relateret til Adgangsstyring
(Identitet, Rettighed og Rolle)
•
Byggeblokke relateret til Økonomi i
Rammearkitekturen (Betaling, Postering
økonomi og Fordring)

2 Arkitekturprodukter,

som er under udarbejdelse og forventes
godkendt af Arkitekturboardet til optagelse i rammearkitekturen
inden for 3- 6 måneder.

Modeller, processer mm.
•
Datamodel for Fælleskommunalt Geodatasamarbejde
•
Sagsprocesmønster
•
Selvbetjeningsmønster

Byggeblokke
•
Dokument*
•
Sag*
•
Klassifikation*
•
Organisation*
•
Person
•
Virksomhed
•
Adresse
•
Matrikel
•
Ejerskab
•
Bygning (Bygværk)
•
Ejendomsvurdering
•
Geografisk inddeling
3 Arkitekturprodukter,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Objekt
Tilstand
Indsats
Aktivitet
Ydelse
Bevilling
Effektuering
Myndighed
Lokation
Aktør

der er godkendt af Arkitekturboardet på
vegne af It-Arkitekturrådet

+ Sammenhængs-model
for Tilstand, Indsats og
Aktivitet
+ Sammenhængs-model
for Ydelse, Bevilling og
Effektuering

*Samt udfasede
versioner heraf

IT-ARKITEKTURRÅDET 27.MAJ 2020

Pipeline til godkendelse i Arkitekturboard Q 3/2020
•

Referencearkitektur for Observation og Måling, som er udarbejdet i
samarbejde med Miljøstyrelsen og skal anvendes på Teknik- og
Miljøområdet.

•

Arkitekturbeskrivelser af kommunal anvendelse af fællesoffentlige
referencearkitekturer:
▪ ‘Referencearkitektur for selvbetjening’
▪ ‘Referencearkitektur for deling af data og dokumenter’
▪ ‘Referencearkitektur for brugerstyring’ (version 1.1)

•

Byggeblokken Samtykke

•

Skabelon til optagelse af klassifikationer i den fælleskommunale
rammearkitektur samt klassifikationen ‘Fælles Faglige Begreber’

