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Illustrationen tager
udgangspunkt i den
maksimale forventning
udtrykt i udbudsmaterialet.
Ikke målfast.
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Agilt samarbejde
•

Formål:
• Understøtte vidensdeling mellem parterne.
• Understøtte ændringer i prioritering og anvendelsen af nye teknologiske muligheder.

•

Den Agile Metode skal tage udgangspunkt i Scrum eller en tilsvarende metode.

•

Parterne tager udgangspunkt i kundens backlog.

•

Agilt samarbejde begynder i Design og planlægningsfasen (forventet medio 2023).
• Fastlægge overordnet design og planlægge udviklingsfasen i detaljer mv.
• Fastlægge inddragelse af registre og anvendere.
• Nedbryde første udviklingsleverance.
• Gennemføre et proof of concept på centrale elementer i leverandørens Produkt Vision.

Side 4

De 17 moderniseringsbehov
MB1:
MB2:
MB3:
MB4:
MB5:
MB6:
MB7:
MB8:
MB9:
MB10:
MB11:
MB12:
MB13:
MB14:
MB15:
MB16:
MB17:

Etablering af den Moderniserede Datafordeler i en modulær it-arkitektur
Udvidet understøttelse af versionering
Etablering af funktionalitet ved brug af standardprogrammel
Øget brug af dynamisk skalering af kapacitet til drift
Øget automatisering af Testmiljøer
Øget brug af automatiseret test
Optimering af hændelser samt hændelsesgenerering
Optimering af logning og overvågning via logning
Optimering af distribution af geodata
Optimering af indlæsning af data
Optimering af forespørgsels- og udstillingsværktøjer
Optimering af understøttelse af udstilling af data i nær realtid
Etablering af automatisering af konfigurering af tjenester
Optimering af filudtræk
Optimering af funktionalitet til selvbetjening
Optimering af understøttelse af kopiregistre
Optimering af håndtering af metadata
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MB1: Etablering af den Moderniserede Datafordeler i en modulær
it-arkitektur
➢ Den Nuværende Datafordeler er designet og oprindeligt udviklet med en lagdelt software arkitektur med veldefinerede løst
koblede komponenter
➢ Videreudvikling af den Nuværende Datafordeler har over tid medført, at den oprindelige softwarearkitektur ikke er bevaret, og har introduceret
teknisk gæld, således at der nu er en større kobling mellem en række komponenter

❖ I den Moderniserede Datafordeler dækker ”Modulær it-arkitektur” over et ønske om, at den opbygges af fysiske og logiske
moduler med klare grænseflader
❖ Muligt at udvikle og/eller udskifte moduler uafhængigt af andre moduler (hurtigere videreudvikling)
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MB2:

Udvidet understøttelse af versionering

➢ Den Nuværende Datafordeler understøtter versionering af tjenester, men det er kun taget i
anvendelse i meget begrænset omfang.

➢ Hvis en tjeneste ændres, og der ikke angives en ny version, vil den ændrede tjeneste overskrive den
eksisterende og ramme anvendere samt eksisterende applikationer, som anvender den gamle version

❖ Den Moderniserede Datafordeler skal tilbyde versionering, således at anvendere kan tilgå flere
versioner af den samme tjeneste.
❖ Fokus på, at give anvenderne tid til planlægge overgang til nye versioner i god tid
❖ Sikres rettidig og fyldestgørende dokumentation af nye versioner af tjenester, sådan at overgang til nye
versioner kan planlægges og gennemføres inden for en rimelig tid
❖ Fokus på at sikre, at anvendere ikke behøver at ændre i deres egen opsætning, medmindre de skal anvende
en nyere version
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MB3:

Etablering af funktionalitet ved brug af
Standardprogrammel

➢ Den Nuværende Datafordeler er udviklet som en .Net-applikation med en underliggende platform
bestående af standardteknologier, f.eks. Microsoft SQL og PostgreSQL databaser. Komponenter
indeholdende forretningsfunktionalitet er i vidt omfang udviklet specifikt til den Nuværende
Datafordeler og udgør således kundespecifikt programmel. Dette gør sig særligt gældende for :

❖ Den Moderniserede Datafordeler skal så vidt muligt baseres på standardprogrammel, herunder
open source, der kan opsættes gennem konfiguration.
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MB4:

Øget brug af dynamisk skalering af kapacitet til drift

➢ Den Nuværende Datafordeler er oprindeligt designet og udviklet til at blive driftet på en cloud-platform, men
grundet tekniske udfordringer med performance og stabilitet, er den erstattet med en infrastruktur med
dedikerede HW-ressourcer.

❖ Der er i den Moderniserede Datafordeler behov for:
❖ En driftsplatform med høj performance og stabilitet
❖ Hurtig og dynamisk tilpasning af kapacitet
❖ Skaleres i forhold til både ændringer i anvendelse og datamængder samt ændrede anvendelsesmønstre
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MB5:

Øget automatisering af testmiljøer

➢ I den Nuværende Datafordeler er opsætning og konfiguration i stor udstrækning baseret på manuelle processer.

❖ Den Moderniserede Datafordeler skal kunne stille et vilkårligt antal testmiljøer til rådighed ved brug af øget automatisering.

❖ Ved oprettelse af testmiljøer bør SDFE frit kunne vælge, hvilken type testdata der er til rådighed i testmiljøet, som til enhver tid nemt og uden
leverandørens deltagelse kunne opdateres med en ny version

❖ Mulighed for, at bruger i deres testmiljø kan teste kommende releases af tjenester således, at man kan teste, at egne løsninger virker, inden de
pågældende releases lægges i produktionsmiljøet
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MB6:

Øget brug af automatiseret test

➢ I den Nuværende Datafordeler har leverandøren opbygget en samling af automatiske test, der anvendes til regressionstest og til
daglig test i leverandørens udviklingsmiljø.

❖ I den Moderniserede Datafordeler skal automatiseret test forenkle gennemførelsen af test ved at

❖ Understøtte det agile samarbejde samt hyppige releases
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MB7:

Optimering af hændelser samt hændelsesgenerering

➢ Den Nuværende Datafordeler er konfigureret til at danne hændelsesbeskeder, sat af registeret i opdateringspakken.
➢ Hændelsesbeskeder oprettes alene i det fællesoffentlige beskedformat for hændelsesbeskeder om Grunddata
➢ Brugere skal oprette et abonnement på hændelser for at kunne hente/modtage hændelsesbeskeder
➢ Der gives kun adgang til hændelsesbeskeder, der er genereret efter oprettelsestidspunkt for abonnementet
➢ Mulighed for simpel filtrering af hændelsesbeskeder, men filtreringen dækker kun en begrænset del af hændelsesbeskedens attributter

❖ I den Moderniserede Datafordeler ønskes et forenklet og forbedret funktionalitet ved generering og udstilling af hændelser.
❖ Værktøjsunderstøttelse til validering af og fejlsøgning på, at hændelsesabonnement er opsat korrekt
❖ Anvendere bør inden for rammerne af den Moderniserede Datafordeler kunne specificere indhold samt format, der passer ind i egne systemer
❖ Anvendere bør kunne tilgå hændelsesbeskeder uden først at have oprettet et abonnement, således at man kan benytte hændelsesbeskeder
uden af være begrænset af tidspunktet for oprettelsen af et abonnement
❖ Anvendere bør kunne filtrere hændelsesbeskeder, således at der kun modtages relevante hændelsesbeskeder (f.eks. på registreringstid og
virkningstid)
❖ Anvendere bør kunne få hændelsesbeskeder på alle objekttyper, således at de kan igangsætte forretningsprocesser relateret til hver objekttype.
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MB8:

Optimering af logning og overvågning via logning

➢ I den Nuværende Datafordeler er den centrale log på tværs af alle løsningskomponenter baseret på LogPoint.

❖ I den Moderniserede Datafordeler ønskes optimering af logning, til understøttelse af følgende
forretningsmæssige behov:
❖ Driftsovervågning, dashboards samt fejlfinding
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MB9:

Optimering af distribution af geodata

➢ Den Nuværende Datafordeler udstiller geografiske data i alle typer af tjenester (geotjenester,
REST-tjenester, hændelsesbeskeder samt filudtræk), men geodata bliver håndteret og udstillet
med forskelle i indlæsning, datamodel, fremsøgningslogik, tjenestedesign, navnekonvention mm.
afhængig af registermyndighedens specifikation
➢ Der opleves performanceproblemer i forhold til svartider hos anvendere, f.eks. ved OGC- eller RESTbaserede tjenester som datakilde i GIS-klienter
➢ Det opleves, at efterspørgsel efter nye metoder i distribution af geodata ikke bliver mødt, f.eks. nye tiltag
på OGC-området

❖ Den Moderniserede Datafordeler skal understøtte en løsning til distribution af geodata, der
begrænser kompleksiteten.
❖ Ensartethed i design, implementering og drift

❖ Mulighed for at specificere, hvilke versioner af OGC-standarder for en geografisk tjeneste, der skal
anvendes, således at flest mulige anvendere kan anvende tjenesten
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MB10: Optimering af indlæsning af data
➢ Den Nuværende Datafordeler modtager data på replikeringskanaler, som både kan bestå af SOAP-tjenester og FTP-overførsler.

❖ For den Moderniserede Datafordeler ønskes følgende behov adresseret:

❖ Totalindlæsninger kan gennemføres på timer frem for dage og håndtere periodevise peaks af dataopdateringer fra et eller flere Registre

❖ Understøtte behov for opdatering af data i nær-realtid og realtid
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MB11: Optimering af forespørgsels- og
udstillingsværktøjer
➢ I den Nuværende Datafordeler er stort set alle tjenester specielt udviklet.

➢ Der er ingen mulighed for, at anvendere selv kan udvælge eller specificere, hvilke data de kan få, ud
over hvad der er muligt at specificere i input-parametre til tjenesterne (inputparametre er fastlagt af
registermyndigheden via DLS’er)

❖ Den Moderniserede Datafordeler skal så vidt muligt, baseres på Standardprogrammel til
forespørgsler og udstilling af data

❖ Stille fleksible søgemuligheder til rådighed for anvenderne således, at man ikke behøver at konfigurere
nye tjenester og søgeparametre, efterhånden som nye brugerdrevne behov opstår
❖ Mulighed for at udstille tjenester, der understøtter streaming, således at behovet for filudtræk samt
REST-paginering minimeres og data er tilgængelig fra anmodningstidspunktet
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MB12: Optimering af understøttelse af udstilling af data i nær realtid
➢ I den Nuværende Datafordeler håndteres nær-realtidsopdateringer ved SOA-opdateringer

❖ Den Moderniserede Datafordeler skal mindske risikoen for flaskehalse fra indlæsning af dataopdateringer til udstilling af disse
❖ Fokus på, at udstilling kan ske i nær-realtid

❖ Hændelsesgenerering ved opdateringer bør ske i nær-realtid, således at hændelsesbeskeder er tilgængelige for anvendere umiddelbart efter,
dataopdateringen er indlæst
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MB13: Etablering af automatisering af konfigurering af tjenester
➢ I den Nuværende Datafordeler forudsætter enhver konfiguration tunge administrative og tekniske processer.

❖ I den Moderniserede Datafordeler ønskes det, at konfigurering samt sletning af tjenester foregår uafhængig af leverandøren
gennem konfiguration og ikke egentlig udvikling.

❖ Brugere bør kunne tilgå dokumentation på nye samt ændrede Tjenester, inden de sættes i produktion
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MB14: Optimering af Filudtræk
➢ Den Nuværende Datafordeler tilbyder tre typer filudtræk: ”Prædefinerede”, ”Prægenererede” og
”Brugerdefineret”

➢ Alle brugerdefinerede Filudtræk betragtes som unikke, hvis tre Brugere specificerer det samme brugerdefinerede
filudtræk, vil der blive genereret tre identiske udtræk
➢ Ressourcekrævende og skaber flaskehalse

❖ I den Moderniserede Datafordeler ønskes der en optimering af alle typer af filudtræk.
❖ SDFE og registermyndigheder bør uafhængig af leverandøren selv kunne konfigurere prædefinerede filudtræk
❖ Der bør nemt kunne identificeres ens eller tæt på ens brugerdefinerede filudtræk og i stedet oprette et tilsvarende
prædefineret filudtræk

❖ Bruger bør kunne deaktivere egne filudtræk
❖ Brugerdefinerede filudtræk er til rådighed senest på det af brugerne angivne leverancetidspunkt
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MB15: Optimering af funktionalitet til selvbetjening
➢ Ved selvbetjening i den Nuværende Datafordeler forstås portaler til dokumentation, selvbetjening samt administration og er
brugernes indgang til Datafordeleren. Disse dækker blandt andet brugen af
➢ Produktkatalog, bestilling af leverancer, vejledninger, FAQ, brugeradministration samt konfigurering
➢ Opleves ofte som usammenhængende universer

❖ I den Moderniserede Datafordeler ønskes det, at anvendelsen af selvbetjening opleves som et samlet hele samt optimering af
den brugervendte funktionalitet og minimering af Datafordelerens kompleksitet over for brugerne.
❖ Anvenderne bør via en brugergrænseflade kunne følge en styret proces med hjælpefunktioner til sammensætning af URL’er til Tjenester
❖ Inputfelter i formularer i selvbetjenings- og administrationsportalen udfyldes automatisk eller indeholder prædefinerede parametre
❖ Brugere bør kunne anvende såvel en brugergrænseflade som en tjeneste (API) til at tilgå selvbetjeningsfunktioner på den måde, der passer
deres behov bedst

❖ Brugervenlig administration for SDFE, registermyndighed samt anvendere uden involvering af leverandøren
❖ Brugervenlig og navigerbar selvforklarende grænseflade ved tilgang til dokumentation i den aktuelle selvbetjeningskontekst
❖ Optimering af tværgående søgefunktion, brugerlister, abonnement på driftsstatus
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MB16: Optimering af understøttelse af kopiregistre
➢ Den Nuværende Datafordeler er oprindeligt designet ud fra princippet om, at kopiregistre ikke skal understøttes
➢ Det forventedes, at anvendere ville hente data online via de udstillede tjenester
➢ Kopiregistre er en realitet og det er ikke muligt at begrænse deres brug, da det ofte giver anvenderne forretningsmæssig værdi
➢ Oprettelse af et kopiregister er understøttet ved, at man som anvender via filudtræk kan hente et totaludtræk af et eller flere registre
➢ Vedligeholdelse af data i et kopiregister er kompliceret og sker enten ved opdateringer via hændelsesbeskeder eller ved filudtræk (deltaudtræk)

❖ I den Moderniserede Datafordeler ønskes funktionalitet, som gør det muligt for anvendere at etablere en nær-realtids opdateret
kopi af udvalgte Grunddata
❖ Det bør være muligt at udstille både aktuelle og historiske data, så anvendere har mulighed for at etablere en kopi af aktuelle data eller en kopi
af data med historik
❖ Det bør være nemt løbende at opdatere og vedligeholde data i et kopiregister
❖ Det bør være muligt for anvendere at udvælge delmængder af data, som er relevant for den pågældende, således at man kun har de data, der
er relevante for ens forretning
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MB17: Optimering af håndtering af metadata
➢ Den Nuværende Datafordeler indeholder en metadatadatabase, hvor metadata fra denne vises i administrationsportalen

➢ Der er metadata for registre, filudtræk og tjenester men kun i et begrænset omfang

❖ I den Moderniserede Datafordeler ønskes det, at metadata kan tilgås via tjenester, således at de kan hentes af eksterne
metadataportaler og at der er mulighed for at kombinere metadata fra Datafordeleren med metadata fra andre platforme.

❖ Udstilling af metadata gennem standardtjenester på tre forskellige niveauer (Discovery, Evaluation og Use)
❖ Brugere bør let kunne finde opdaterede metadata for datasæt og tjenester, således at man hurtigt får retvisende metadata

❖ Filudtræk skal ledsages med oplysninger omkring de konkrete filer
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Spørgsmål?

