


















Principper for IoT

Modularitet
Ejerskab og 

brugsret
Interoperabilitet

Berigelse og 
viderebehandling

Fleksibel lagring 
og behandling

Tillid og sikkerhed
Håndtering af 

fysiske apparater
Håndtering af 

virtuelle apparater

Hændelsesdreven 
arkitektur

Tilgængelighed af 
data og tjenester



IoT-systemet muliggør ændring af moduler uafhængigt af hinanden

IoT-systemets data, information og kontekstbevidsthed bevares ved modul- og systemændringer

IoT-systemets informationsmodeller udvikles ensartet på tværs og specificeres på fagområderne

IoT-systemet muliggør behandling og berigelse af information (på forskellige måder)

IoT-systemet understøtter lagring af data på forskellige måder baseret på oplysningernes karakter og behov for at bruge dem

IoT-systemet er i stand til at modsvare et defineret risiko- og konsekvensniveau (for at opnå den tilsigtede informationssikkerhed)

IoT-systemet understøtter digital styring af fysiske IoT-apparater og deres tilslutning til IoT-systemet

IoT-systemet er i stand til at håndtere virtuelle IoT-apparater

IoT-systemet muliggør styring og orkestrering af en hændelsesdrevet arkitektur

IoT-systemets information, tjenester og data er tilgængelige for applikationer
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Ejerskab 
og 

brugsret 
til data



Stil krav

Ejerskab og brugsret

Import og eksport af 
data

Data- og 
udvekslingsmodeller

Ejerskab og brugsret
Standardiserede 

snitflader

Interoperabilitet
Tilgængelighed 

af data og 
tjenester



Kravkatalog



Vurdering opfyldelse af KIOT-018

Import og eksport af data

Hvilke informationsmodeller og 
ontologier kan data eksporteres 
som? Jo mere standardiserede 
formater (f.eks. ISO og åbne 
standarder), des bedre.

Sæt stort fokus på kontekst.

Sådan importeres fra f.eks. 
kundens eksisterende IoT-system 
(ud fra den vedhæftede 
beskrivelse).

Hvordan kan en komplet mængde 
information importeres eller 
eksporteres til eller fra modulerne 
i IoT-systemet.

Hvor godt beskriver leverandøren 
processen, og hvor klart er 
omkostningsbilledet?

Hvor fyldestgørende er 
beskrivelsen vedrørende eksport 
af data, informationer og kontekst, 
og hvilke forpligtelser påtager 
leverandøren sig?































Eventuelt navn

Eventuelt navn

Eventuelt navn

Kommune

Leverandør

Øvrig aktør

Case: [indsæt navn på casen]
Type af samarbejde: [indsæt forslag til betegnelse] 



Eventuelt navn

Eventuelt navn

Eventuelt navn

Kommune

Leverandør

Øvrig aktør

Case: Fyldemeldere, miljøstationer.
Type af samarbejde: Klassisk 3.part IoT

SigFox/TDC osv…

Sensor Lev.



Eventuelt navn

Eventuelt navn

Eventuelt navn

Kommune

Leverandør

Øvrig aktør

Case: [Trafiktæller]
Type af samarbejde: [Autonom løsning] 

Vejdir.



Eventuelt navn

Eventuelt navn

Eventuelt navn

Kommune

Leverandør

Øvrig aktør

Case: [Dørsensor til rengøring på toiletter]
Type af samarbejde: [Onboarding på intern platform] 

OS2IoT

Sweco
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