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1 Indledning
Dette dokument er bilag 2.1, Kundens kravspecifikation til Løsningen og relaterede ydelser med
tilhørende underbilag, og udgør i sammenhæng med bilag 2.2, Leverandørens Løsningsbeskrivelse,
den samlede beskrivelse af Løsningen og relaterede ydelser.
Leverandøren skal ikke udfylde dette bilag, men besvare bilaget gennem udfyldelse af bilag 2.2,
Leverandørens løsningsbeskrivelse, og underbilag 2.1. A, Kravskema.
Sammenhæng mellem relevante bilag til standardkontrakten og underbilag til bilagene 2.1 og 2.2
er:



Bilag 2.1 Kravspecifikation med tilhørende underbilag
o Underbilag 2.1.A, Kravskema [UDESTÅR]
o Underbilag 2.1.B, Grænsefladebeskrivelser [UDESTÅR]
Bilag 2.2, Løsningsbeskrivelse med tilhørende underbilag
o Underbilag 2.2.”romertal” (Leverandørens vedlagte dokumenter).

I bilag 2.1, Kundens kravspecifikation til Løsningen og relaterede ydelser, anvendes betegnelsen
Leverandøren i stedet for Tilbudsgiver, uanset om der er tale om oplysninger eller krav, der skal
opfyldes ved afgivelsen af tilbuddet og således af alle Tilbudsgivere. Betegnelsen Kunden dækker
over den kravstillende part, og anvendes konsekvent i stedet for Bestiller.

1.1 Kravspecifikationens indhold
Bilag 2.1, Kundens kravspecifikation til Løsningen og relaterede ydelser, indeholder en detaljeret
beskrivelse af, hvordan Kravspecifikationen skal læses i forhold til struktur og opdeling i Delleverancer samt hvordan de identificerede Krav til Løsningen skal forstås og besvares.








Afsnit 1 er en kort beskrivelse af indholdet af bilag 2.1 og underbilagene til dette samt
hvordan, Leverandøren udfylder disse.
Afsnit 2 er et baggrundsafsnit, der kort introducerer Kunden og Kundens behov for en fremtidig infrastruktur. Afsnittet er alene baggrundsviden og beskriver ikke Løsningen, der skal
leveres under Kontrakten.
Afsnit 3 beskriver på et overordnet niveau, hvad Løsningen består af, hvilken kontekst den
skal indgå i og hvilke forventninger, Kunden har til funktionalitet og arkitektur.
Afsnit 4 beskriver løsningens aktører og kontekst.
Afsnit 5 angiver Kundens funktionelle krav til Løsningen.
Afsnit 6 angiver Kundens ikke-funktionelle krav til Løsningen.
Afsnit 7 angiver Kundens krav til uddannelse

Kravspecifikationen er udformet med de relevante behov og krav i kasser, og når nødvendigt, en
tekstuel beskrivelse af disse for at fremme forståelsen af behovet og kravet.
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Dette dokument udgør bilag 2.1 til KOMBITs standardkontrakt. Nedenfor er angivet en liste over
forretningsmæssige bilag, der er vedlagt denne Kravspecifikation for at uddybe udvalgte emner i
flere detaljer.
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1.2 Bilag til kravspecifikationen

Bilag 1: Begrebs- og informationsmodel
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Bilag 3: Generelt om de fælleskommunale støttesystemer
Bilag 4: SAPA Advis
Bilag 5: SAPA Funktionalitet for Transition

1.3 Klassifikation af krav
Alle krav er i Kravspecifikationen angivet ved et unikt fortløbende nummer, og vil være angivet i
tabeller som den følgende:
Krav [#]

[Navn]

Kategori:
Delleverance:
Beskrivelse:

Type:

Kravtabellen er opbygget som følger:
 I øverste række er angivet et fortløbende unikt nummer samt et navn for kravet.


Kategori er en angivelse af, om kravet er:
 Minimumskrav.
 Krav.
 Option.



Type er en inddeling af Kravet i følgende områder:
 Funktionelt krav (forretningskrav).
 Ikke-funktionelle krav (løsningsorienterede krav).
 Implementering (krav til implementering).
 Lov og politik (lovmæssige og politiske krav til Løsningen).
 Drift (krav til drift, dimensionering, vedligehold).
 Projektafvikling (krav til afviklingen af projektet).



Delleverance er en angivelse af, hvornår kravet skal opfyldes



Beskrivelse er en tekstuel beskrivelse af Kravet.

Optioner kan indeholde både minimumskrav og krav. Det vil af udbudsbetingelserne fremgå, hvordan optioner evalueres.
Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelserne.
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Kunden uddyber på udvalgte områder kravene med use cases med reference til krav. En use case vil
altid, uden undtagelse, være koblet til mindst et krav og kan ikke i sig selv være et krav.
Use cases vil være modelleret som standard UML og angivet i en use case document skabelon (se
afsnit 5.2).

H
a
n
d
s

©
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1.5

Leverandørens besvarelse af Kravspecifikationen

Leverandørens besvarelse af Kravspecifikationen skal ske henholdsvis gennem udfyldelsen af Underbilag 2.1. A, Kravskema og bilag 2.2, Løsningsbeskrivelse. Underbilag 2.1. A, Kravskema, udfyldes
i den udleverede elektroniske skabelon, mens bilag 2.2, Løsningsbeskrivelse, skal udarbejdes i sit
fulde omfang af Leverandøren.
I Underbilag 2.1. A, Kravskema, skal Leverandøren angive, i hvilket omfang dennes Løsning opfylder
Kundens krav som vist i skemaet nedenfor.
I bilag 2.2 skal Leverandøren vise, hvordan dennes løsning lever op til Kundens krav. En vejledning
om udarbejdelse findes i underbilaget.
Dokumenterne skal udfyldes i den udleverede elektroniske skabelon.

1.6 Delleverancer
[UDESTÅR]

1.7 Kravskemaer
Leverandøren skal, som en del af tilbuddet, udfylde de i underbilag 2.1. A vedlagte kravskemaer
med angivelse af, hvordan Krav vil kunne opfyldes samt eventuelle præciseringer.

1.8 Løsningsbeskrivelsen
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Leverandøren skal, som del af sit tilbud, udarbejde en Løsningsbeskrivelse, som vedlægges nærværende bilag som bilag 2.2.
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2 Formål, målgruppe og succeskriterier
I dette kapitel beskrives først den forretningsmæssige baggrund for projektet samt løsningens formål. Hernæst angives kort målgruppen dvs. it-løsningens brugere. Så beskrives projektets forretningsmæssige succeskriterier samt de succeskriterier for løsningen, som leverandøren vil blive målt
på. Sidst introduceres de overordnede behov og løsningsskitse.

2.1 Forretningsmæssig baggrund og formål
Det kommunale it-systemlandskab er mangfoldigt og komplekst. Data om borgeren (og virksomheden) er spredt i mange forskellige it-systemer. Der er en ringe grad af standardisering af datamodeller og snitflader, og en ringe sammenhæng og integration på tværs af it-systemer. Det er ofte svært
for kommunens sagsbehandlere at danne sig et overblik over borgerens (og virksomhedens) sager
og data. Resultatet kan være ineffektive arbejdsgange og usammenhængende sagsbehandling.
For at sikre effektiv og helhedsorienteret sagsbehandling har kommunerne behov for en it-løsning,
der understøtter kommunebrugerens1 konkrete søgning af en borger (eller en virksomhed) i kommunens it-systemer, sammenstilling af eksisterende data om borgeren (eller virksomheden) og
udstilling af et helhedsorienteret og tværgående overblik over nødvendige informationer om stamoplysninger, sager, dokumenter, bevillinger/ydelser, journalnotater, ind-/udgående kommunikation, hændelser og adviser (også kaldet SAPA-MetaData).
Kommunernes behov for sammenstilling af borgerens data på tværs af kommunernes it-systemer
dækkes i dag delvist af en eksisterende it-løsning markedsført af leverandøren KMD og implementeret i alle kommuner under navnet ”KMD Sag”. Når behovet kun dækkes delvist, er det fordi ”KMD
Sag” pga. manglende snitflader til andre leverandørers og myndigheders sagsbærende it-løsninger
ikke kan vise alle nødvendige informationer om stamoplysninger, sager, dokumenter, bevillinger/ydelser, journalnotater, ind-/udgående kommunikation, hændelser og adviser. ”KMD Sag’s”
overblik er med andre ord ikke fyldestgørende og dermed utilstrækkeligt til at sikre effektiv og helhedsorienteret sagsbehandling.
Kommunebrugere har i workshops og til dialogmøder angivet, at et overblik på tværs af itsystemerne over borgerens (og virksomhedens) informationer sammenstillet og udstillet i én itløsning vil muliggøre øget effektivitet og kvalitet i sagsbehandlingen pga. sparet tid og øget overblik. Kommunebrugere oplever et behov for overblik på et øjeblik. Dette giver den eksisterende
løsning ikke.
SAPA-projektet har sit strategiske ophæng i den fælleskommunale udbudsplan for monopolområderne og har derfor en solid strategisk forankring i såvel kommunerne som KL og KOMBITs forretningsstrategier. SAPA-projektets it-løsning er én af flere, der etableres i regi af den fælleskommunale udbudsplan for monopolområdet. Af hensyn til bl.a. SAPA-løsningen indeholder udbudsplanen
også en række fælleskommunale støttesystemer, der er essentielle for at skabe et reelt alternativ til
”KMD Sag” og dermed det ønskede monopolbrud.
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SAPA-projektets forretningsmæssige formål er formuleret således:

1

KOMBIT A/S ©

”Kommunebruger” er en fast term i SAPA-projektet for de kommunale medarbejdere, der anvender SAPA it-løsningen. Den
kommunale forretning er kendetegnet ved stor diversitet i organisation, kultur og terminologi. SAPA-projektet har valgt at
anvende termen Kommunebruger, der dækker fx sagsbehandlere, fagkonsulenter, visitatorer, borgerservicekonsulenter,
teamledere, o.lign. jobtitler.
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Tilvejebring en ny fælleskommunal it-løsning inkl. snitflader, udrulning, governance, drift
m.v. Løsningen skal (i kombination med kommunernes eksisterende sagsbærende itløsninger og fælleskommunale støttesystemer) udgøre et reelt alternativ til itunderstøttelse af de arbejdsgange, der i dag håndteres i ”KMD Sag”.

2.2 Målgruppe: It-løsningens brugere
SAPA-løsningen er en tværgående løsning med mange brugere på tværs af hver enkelt kommunes
organisation. SAPA-projektets har begået en baggrundsanalyse, der på et overordnet niveau beskriver de mange forskellige områder af kommunen, samt behovet for samarbejde og overblik på
tværs. [INDSÆT REFERENCE TIL BILAG X.X]
Primært findes SAPA-løsningens kommunebruger i de dele af den kommunale organisation, der
arbejder med borgerens sager, dvs. beskæftigelsesområdet, socialområdet, ældre-, omsorgs- og
handicapområdet, børn- og unge-området og sundhedsområdet samt naturligvis det tværgående
borgerservice-område. Men på sigt er det også en forventning, at it-løsningen vil finde anvendelse
på teknik- og miljø-området. (Da alle kommuner har hver sin organisering er de nævnte områder
ikke udtryk for organisatoriske enheder men for overordnede faglige områder.)
SAPA-løsningen vil primært blive anvendt af tre grupper af kommunebrugere:
Front office medarbejdere

I disse funktioner modtager man borgeren og visiterer videre om
nødvendigt. Man skal kunne svare borgeren på mange ting forholdsvis hurtigt. Her er der brug for helhedsorienteret og tværgående
overblik for at kunne informere borgeren (og virksomheden).

Back office medarbejdere

Sagsbehandlere og konsulenter, der håndterer færre men mere
komplekse henvendelser og sager. Her er der brug for helhedsorienteret og tværgående overblik for at kunne træffe sagsafgørelser.

Support office medarbejdere

Brugere, der ikke falder i en af de to ovennævnte grupper. Her er
der tale om opgaver, som ikke nødvendigvis er direkte relaterede til
borgerens sagsbehandling. Der er tale om en støtte/stabsfunktioner som øvrige funktioner kan trække på til de primære opgaver, fx faglige konsulenter, juridisk bistand, økonomi- og
analyse, administration og organisation.

Figur 1: Overblik over tre primære brugergrupper i kommunen
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For yderligere indblik i forskellige kommunebrugeres arbejde og behov for helhedsorienteret og
tværgående overblik henvises til en særskilt kortlægning, der beskriver en række forskellige kommunebrugere, fx en borgerservice-medarbejder, en kontanthjælpssagsbehandler, m.fl. [INDSÆT
REFERENCE TIL BILAG X.X]
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Man kan alene betragte de ovenstående tre brugergrupperinger som idealtyper, da kommunernes
organisering er forskellig. Anvendelsen af termerne front-, back- og support-office er ikke gængse i
alle kommuner.
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2.3 Succeskriterier
2.3.1
Forretningsmæssige succeskriterier
For at SAPA-projektet kan betegnes som vellykket, skal resultatet leve op til de forretningsmæssige
forventninger til projektet. Dette kræver, at forventningerne er blevet beskrevet ved projektets
begyndelse og at projektets forventede udbytte er operationaliseret i succeskriterier, som er
SMART’e2. Figuren nedenfor indeholder således konkrete succeskriterier med tilhørende målepunkter for hvert af projektets målsætninger.
Målområde

Succeskriterium

ØKONOMIEN

I.

Baseline udgør listeprisen for KMD Sag (Basis) pr. 1.
april 2014. Kommunernes årlige omkostninger til
SAPA omfatter udvikling, udrulning, drift, vedligehold, videreudvikling.
Kommuner kan opsige deres aftaler om KMD Sag
(Basis) med vished for, at arbejdsgangene er itunderstøttet på anden vis eller helt kan bortfalde,
og at der ikke er forretningskritiske it-systemer, der
er afhængige af KMD Sag (Basis).
Flerleverandørstrategi godkendt 1. april 2012. Udbudsstrategi godkendt 1. maj. 2012..
Mindst 3 forskellige leverandører har senest i 2013
afgivet (konditionelle) bud på at udvikle den ny itløsning.

III.

Tilslutning: Alle kommuner har tilsluttet sig
de fælleskommunale krav og fælles udbud.

KL har truffet politisk beslutning om fælles obligatorisk tilslutning og SAPA projektet indgår i økonomiaftalen mellem Finansministeriet og KL for 2013.

IV.

Effektivisering: Mindre tid brugt på indhentning af oplysninger til brug for borgerservice og sagsbehandling

1 år efter udrulning angiver 80 % af de kommunale
brugere i en stikprøveundersøgelse, at de har oplevet forbedringer i XYZ

V.

Kvalitet: Bedre helhedsorienteret sagsbehandling og samarbejde på tværs af kommunen

1 år efter udrulning angiver 80 % af de kommunale
brugere i en stikprøveundersøgelse, at de har oplevet forbedringer i XYZ

VI.

Arkitektur: Den ny it-løsning understøtter
og anvender den fælleskommunale rammearkitektur og standarder i videst mulige
omfang

VII.

Selvbetjening: Løsningen er forberedt til at
give borgeren bedre adgang til at se egne
sager

A
/
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Konkurrence: Kommunernes udbudspligt
er afløftet og der er konkurrence om at tilvejebringe it-understøttelsen af sagsoverblik

LØSNINGEN

BRUGERNE

II.
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Omkostninger: Kommunernes årlige omkostninger til den ny it-løsning er mindst
25% lavere end for KMD Sag (Basis)

Målepunkt
(hvordan og hvornår)

1. april 2012 lukkes scope og fastlægges målbilleder
for løsningens anvendelse og/eller udvikling af fælleskomponenter.
Den ny it-løsning er designet til at understøtte flere
leverandører. Flere leverandører skal være i stand til
at byde på udbudskomponenter uafhængigt af hinanden.
It-løsningens arkitektur er specificeret (før start af
udbud) og designet (før start af udvikling) til at muliggøre en smidig integration til borger.dk, så borgeren kan se egne sager i kommunens it-systemer

Figur 2: Overblik over projektets forretningsmæssige mål
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2.3.2 Succeskriterier for it-løsningen [UDESTÅR]
For at SAPA-løsningen kan betegnes som vellykket, skal resultatet leve op til de forretningsmæssige
forventninger til it-løsningen. Dette kræver, at forventningerne til it-løsningen er operationaliseret i
succeskriterier, som er SMART’e3. Figur 3: Overblik over forretningsmæssige mål for it-løsningen
indeholder de konkrete succeskriterier med tilhørende målepunkter for hvert af it-løsningens målsætninger.
Målområde

Succeskriterium

Målepunkt
(hvordan og hvornår)

I.
XXX

II.
III.

YYY

IV.
V.

ZZZ

VI.
VII.
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Figur 3: Overblik over forretningsmæssige mål for it-løsningen
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2.4 Løsningsskitse
Der er nedenfor udarbejdet en løsningsskitse, der kort skitserer det overordnede forretningsmæssige behov, ønsker til funktionalitet og forslag til it-løsningens operationalisering.
Det fælleskommunale SAPA-projekt har en række leverancer, der til sammen skal sikre kommunerne muligheden for at frigøre sig fra den eksisterende monopolløsning KMD Sag. SAPA-løsningen er
én af flere leverancer i SAPA-projektet. I dette dokument omtales SAPA-løsningen som en konkret
fælleskommunal it-løsning, der bringes i udbud, udvikles og udrulles til kommunerne som et reelt
og realistisk alternativ til kommunernes anvendelse af KMD Sag.
SAPA-løsningen er en kommunal sagsoverbliksløsning, der hjælper kommunebrugeren med at skabe sig ét samlet overblik over borgerens (eller virksomhedens) engagementer med kommunen,
uden at den kommunale medarbejder behøver at bevæge sig ind og ud af de forskellige itløsninger, der indeholder de relevante informationer.
SAPA-løsningen designes og implementeres på en måde, så den i samspil med sagsbærende itløsninger og fælleskommunale støttesystemer udgør et reelt alternativ til den eksisterende legacyløsning. Dette er dog ikke ensbetydende med, at løsningen skal være identisk med KMD Sag, men
blot at SAPA-projektet skal sikre brugerne et samlet alternativ til dette system.
Der eksisterer konkurrence på det kommunale it-marked for sagsbærende it-løsninger. Derfor er
SAPA i sit hovedprincip ikke en sagsbærende it-løsning til egentlig sagsdannelse, sagsbehandling
eller sagsstyring, selvom den eksisterende legacy-løsning KMD Sag understøtter dette i dag.
SAPA-løsningen er logisk og forretningsmæssigt opdelt i en række del-løsninger.
Delløsning 1: SAPA-glaspladen
SAPA-løsningen består først og fremmest af en glaspladeløsning, der sammenstiller og udstiller
informationer på en brugergrænseflade. Glaspladeløsningen skal således ikke holde eller vedligeholde data, men blot udstille data, der holdes og vedligeholdes i eksterne kildesystemer, fx CPR,
CVR og kommunernes sagsbærende it-løsninger. Denne sammenstillings- og udstillingsfunktionalitet udgør den forretningsmæssige kerne i SAPA-løsningen.
Det er alene metadata, som SAPA-løsningen sammenstiller og udstiller. Data holdes og vedligeholdes i eksterne registre og sagsbærende it-løsninger, og alle snitflader til disse kildesystemer etableres via fælleskommunale støttesystemer og serviceplatformen. SAPA integrerer altså ikke direkte
med kildesystemerne.

KOMBIT A/S ©

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>

A
/
S

Visionen for SAPA-løsningen som en glasplade er skitseret på nedenstående figur.
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Løsningen skal inkludere styring af brugerrettigheder, så den enkelte kommune kan styre adgang til
personfølsomme oplysninger. SAPA-løsningen kræver altså en sikkerheds- og brugerrettighedsstyringsmodel, der gør det muligt at styre og logge enkeltbrugernes adgang til sagsdata baseret på
brugerprofiler, der oprettes og vedligeholdes lokalt i hver enkelt kommune. Sikkerhedsmodellen
skal spille sammen med de fælleskommunale støttesystemer.
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Figur 4: Vision for SAPA-glaspladen

Denne forretningsmæssige kerne suppleres af en række øvrige del-løsninger, der logisk og forretningsmæssigt adskiller sig fra sammenstilling og udstilling af metadata i det forhold, at de holder
og/eller vedligeholder data.
Det drejer sig om del-løsninger for Kontaktdata, Journaldata og Advisdata. Der er forskellige forretningsmæssige årsager til behovet for at supplere kerneløsningen med forskellige del-løsninger, der
holder og vedligeholder data. Der er kort redegjort for disse nedenfor.
Delløsning 2: SAPA Kontaktdata-opdatering (’Kontaktdata’)
Det forretningsmæssige behov for denne del-løsning er at etablere en mulighed for at vedligeholde
kontaktdata om parter fra SAPAs brugergrænseflade.
De fællesoffentlige grunddata holdes og vedligeholdes i CPR og CVR. For at lette de kommunale
medarbejderes arbejdsgange (ved at eliminere dobbeltregistreringer på tværs af fagsystemer) er
der behov for at supplere disse grunddata med yderligere kontaktdata. Derfor er det under analyse,
om der bør udvikles et nyt selvstændigt støttesystem "Kontaktdata", der holder kontaktdata for
parter, dvs. registrering et samlet sted i kommunen af fx foretrukken kommunikationskanal pr.
sagstype, e-mail-adresse, mobiltelefonnummer, digital post, foretrukket sprog, behov for tolkebistand, foretrukket kommunikationsmedie, o.lign.
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Delløsning 3: SAPA Journaldata-opdatering (’Sagsfunktionalitet’)
Det forretningsmæssige behov for denne del-løsning er at etablere en mulighed for at vedligeholde
journaldata om parter fra SAPAs brugergrænseflade.

H
a
n
d
s

©

Kontaktdata holdes af og vedligeholdes af støttesystemet Kontaktdata (som er under afklaring som
og som ikke er i scope for denne kravspecifikation), men det skal være muligt at vedligeholde disse
kontaktdata fra SAPA-løsningens brugergrænseflade.
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Hver enkelt kommunes journaldata holdes og vedligeholdes i hver enkelt kommunes sagsbærende
it-løsning. For at lette de kommunale medarbejderes arbejdsgange er der behov for at supplere
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disse eksisterende løsninger med mulighed for i SAPA-løsningens brugergrænseflade at gøre manuelle journalnotater, der lagres i de eksisterende sagsbærende it-løsninger.
Dvs. at journaldata holdes af sagsbærende it-løsninger, men det skal være muligt at vedligeholde
disse journaldata fra SAPA-løsningen.
Hvis en kommunes sagsbærende it-løsning mod forventning ikke er i stand til at modtage disse
journaldata fra SAPA-løsningen, kan SAPA-løsningen undtagelsesvis holde disse data på vegne af
den lokale sagsbærende it-løsning indtil denne er videreudviklet med de nødvendige snitflader.
Denne mulighed stilles til rådighed for kommunerne som en midlertidig overgangsløsning, der samtidig tjener som et reelt alternativ til legacy-løsningen KMD Sag Journal.
Delløsning 4: SAPA Advisdata-løsning (’Advisfunktionalitet’) (OPTION)
Det forretningsmæssige behov for denne del-løsning er at sikre, at arbejdsgange vedrørende kommunale medarbejderes anvendelse af advis og advisering er it-understøttet i en overgangsperiode
indtil kommunernes eksisterende it-løsninger er tilpasset.
De eksisterende løsninger for advis og advisering skal, for at kunne udgøre et realistisk alternativ til
KMD Sag Advis, integrere med den fælleskommunale infrastruktur, så de bliver i stand til selvstændigt at håndtere at generere brugervendte adviseringer på baggrund af abonnement på forretningshændelser i den fælleskommunale Beskedfordeler.
I en overgangsperiode skal SAPA-projektet tilvejebringe et reelt alternativ til legacy-løsningen KMD
Sag Advis. SAPA-projektet skal stille til rådighed for kommunerne en særskilt advis-løsning, der muliggør at den kommunale medarbejder kan abonnere på og hermed skabe sig et overblik over forretningshændelser vedrørende borgeren (eller virksomheden). Derfor skal Leverandøren som en
del af denne udbudsforretning for SAPA-løsningen give et tilbud på en Løsning for brugervendt advis og advisering.
Leverandøren skal i sit tilbud angive om Løsningsarkitekturen for brugervendt advis og advisering
tilbydes som en selvstændig afkoblet it-løsning, eller om brugervendt advis og advisering foreslås itunderstøttet som en løst koblet del af selve kerneløsningen for SAPA. Leverandøren kan give tilbud
på begge løsningsmodeller. Uanset skal begge de to varianter basere sig på snitflader vedr. forretningshændelser fra Beskedfordeleren og Serviceplatformen. Der er udarbejdet særskilt scopebeskrivelse og målarkitektur for Advis-løsningen, se bilag x.x.
Delløsning 5: Adgang til egne data via integration til offentlige portaler (OPTION)
Borgere (og virksomheder) kan i dag (bl.a. via borger.dk, virk.dk og øvrige selvbetjeningsløsninger)
tilgå en række oplysninger om sig selv. For at understøtte dette yderligere, er SAPA-løsningen forberedt til ’selvbetjening’ forstået som understøttelse af borgerens (eller virksomhedens) adgang til
at se egne data v.hj.a. SAPAs integration til de fællesoffentlige selvbetjeningsportaler.
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SAPA-løsningen er primært målrettet medarbejdere i kommunen. Imidlertid skal SAPA-løsningen
designes og udvikles med en arkitektur, der er forberedt til at give borgeren adgang til egne sagsdata via en brugergrænseflade på den fællesoffentlige portal borger.dk.
Delløsning 6: Integration via alternative brugergrænseflader (OPTION)
På figuren fremgår også, at man kan tilgå SAPAs sammenstilling fra andre brugergrænseflader, fx
Udbetaling Danmark (UDK), fra kommunernes sagsbærende it-løsninger (fx ESDH- eller fagsystemer) samt fra en kommuneportal. Dette er muligt i SAPA-løsningen, da SAPAs forretningsservices,
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der sammenstiller og udstiller metadata er åbne og standardiserede. Det er i scope for denne kravspecifikation at udstille disse snitflader for andre systemer.
Delløsning 7: SAPA APP Shop (OPTION)
SAPA-løsningen skal udvikles så man området for området i den enkelte kommune (eller på tværs
af kommuner) fleksibelt kan sammensætte sin specifikke SAPA-brugergrænseflade. Den lokale konfiguration af forretningsspecifikke brugergrænseflader foretages fra et SAPA-servicekatalog, der
oplister de forskellige værktøjer, vinduer eller views, der er tilgængelige (a la Android Market/Google Play eller iTunes App-Store). SAPA-servicekataloget indeholder dels de fælleskommunale standardværktøjer, -vinduer eller -views, der følger med SAPA-løsningen, eller der kan være tale
om nye, som kommunen har fået udviklet i samarbejde med en leverandør, og som er godkendt til
fælleskommunal implementering i SAPA-løsningen.4
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Figur 5: Scope for SAPA it-løsningen
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Overordnet arkitektur
På figuren indsat nedenfor er forsøgt skitseret en overordnet arkitektur for SAPA-løsningen. Den
illustrerer ikke alle de ovenfornævnte elementer, men er egnet til at give en samlet referenceramme for forståelse af SAPA-løsningen og de systemmæssige omgivelser. Herunder er også forsøgt
illustreret, hvad der i scope for denne udbudsforretning og beskrevet yderligere i denne kravspecifikation.

4
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SAPA-løsningen skal fleksibelt kunne sammensættes af og udbygges med mindre (del)applikationer og moduler. De kan
betegens som portlets, applets, apps mv. I dette dokument anvendes begrebet SAPA APP (sAPP) som betegnelse for de
applikationer (værktøjer, vinduer, views), som tredje parts leverandører kan udstille via SAPA APP Shop.
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Releases: SAPA Version 1.0 og SAPA PLUS
Der sondres mellem to versioner: SAPA Version 1.0 og SAPA PLUS. SAPA Version 1.0 frigives til
Kommunernes ibrugtagning før SAPA PLUS. SAPA Version 1.0 skal – samspil med andre it-løsninger
– være fuldt egnet til at tilvejebringe kommunale brugere et reelt alternativ til KMD Sag, så kommunen kan frigøre sig fra denne løsning. Det er Kundens og ikke Leverandørens ansvar at sikre, at
kommunerne samlet set har et reelt alternativ til KMD Sag. SAPA Version 1.0 og SAPA PLUS er begge i scope for denne kravspecifikation. SAPA PLUS vil blive realiseret gradvis i et antal iterationer,
der fastlægges efter kontraktens indgåelse. I skemaet nedenfor er sammenfattet del-løsningerne,
samt hvorvidt de ønskes som en option, og om de er planlagt til frigivelse i Version 1.0 eller kan
vente.
Nr.

Beskrivelse

Option

Version 1.0

1

SAPA-glaspladen

Nej

Ja

2

SAPA Kontaktdata-løsning (’Kontaktdata’)

Nej

Nej

3

SAPA Journaldata-løsning (’Sagsfunktionalitet’)

Nej

Ja

4

SAPA Advisdata-løsning (’Advisfunktionalitet’)

Ja

Ja

5

Adgang til egne data via integration til offentlige portaler

Ja

Nej

6

Integration fra alternative brugergrænseflader

Ja

Nej

7

SAPA APP Shop

Ja

Nej

Figur 6: Oversigt over del-løsninger

Transition ud af KMD Sag
Brugerne af SAPA-løsningen skal gives mulighed for at forlade den eksisterende løsning KMD Sag til
fordel for den ny SAPA-løsning. For at smidiggøre denne overgang er der fastlagt en transitionsarkitektur. Den væsentligste udfordring består i, at SAPA-løsningen så vidt muligt ønskes friholdt for
egentlig sagsfunktionalitet, da sagsarbejde ønskes it-understøttet af andre eksisterende eller kommende sagsbærende løsninger (fx ESDH-løsninger og fagsystemer).
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Disse funktionaliteter er beskrevet særskilt i en række system use cases, der fremgår af bilag x.x.
Samme funktionalitet anvendes til teknisk at understøtte en realisering af transitionsarkitekturen,
der dikterer et scenarie med Master/Slave-paralleldrift. Her er gældende, at SAPA vil fungere som
Master og KMD Sag som Slave. Dvs. at SAPA-løsningen i en overgangsperiode vedligeholder data i
KMD Sag. Dette for at understøtte en fleksibel ibrugtagning, hvor hver enkelt bruger kan skifte til
den nye løsning, når det er hensigtsmæssigt. Transitionsarkitekturen og de system use cases, der
skal understøtte denne er ikke i scope for denne kravspecifikation, men beskrevet som en selvstændig it-løsning ”SAPA-transitionsløsning” i bilag x.x.
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Brugere der i dag anvender den sagsfunktionalitet, der findes i KMD Sag, og som ikke kan tage en
anden sagsbærende løsning i anvendelse, vil risikere at opleve et funktionalitetshul, når de transitionerer ind i SAPA-løsningen. Selvom det er i modsætning til målbilledet for SAPA, er der derfor et
behov for at udvikle en række KMD Sag-lignende funktionaliteter, der i en overgangsperiode indtil
kommunen har tilvejebragt en alternativ sagsbærende løsning, kan understøtte brugerens arbejde.
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3 Arbejdsgange, begreber og information
I dette afsnit præsenteres en generisk sagsdannelsesproces samt SAPA-løsningens begrebs- og informationsmodel. Den generiske sagsdannelsesproces skal anvendes til at vise hvor i sagsforløbet
SAPA primært vil blive anvendt, mens SAPA-løsningens begrebs- og informationsmodel skal anvendes til at forstå forretningsområdet og designe en løsning, der er baseret på termer og objekter,
som anvendes af forretningen.

3.1 Arbejdsgange
Nedenfor er indsat en figur, der beskriver den generiske end-to-end forretningsproces for en sagsdannelse i kommunen. Denne fungerer som overordnet referencemodel for dette kapitel.

Figur 7: Den generiske sagsdannelsesproces i kommunen

3.1.1 Arbejdsgange og it-understøttelse: As-is
Alle kommuner har i dag en it-løsning (”KMD Sag”), der bidrager til at understøtte følgende tre arbejdsgange:
(A) Helhedsorienteret og tværgående overblik over borgeren (og virksomheden)
(B) Dokumentér oplysninger på sagen ved oprettelse af journalnotat.
(C) Modtag og behandl advisering om relevant forretningshændelse.
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Herudover kan kommunebrugeren i KMD Sag Journal manuelt oprette journalnotater og se automatisk stemplede journalnotater fra KMD fagsystemer.
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Den eksisterende legacy-løsning KMD Sag Person- og Sagsoverblik tilvejebringer for kommunebrugeren en sammenstilling og udstilling af data fra registre og en række fagsystemer. Dette overblik
anvendes i sagsarbejdet.
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Endelig kan kommunebrugeren i KMD Sag Advis abonnere på advisering om forretningshændelser
og behandle disse adviser.
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Ikke alle oplysninger, journalnotater og forretningshændelser registreret i andre fagsystemer kan
ses i KMD Sag i dag. For at få et fyldestgørende overblik skal kommunebrugeren parallelt med arbejdet i KMD Sag selv slå op i andre systemer eller kontakte kollegaer med adgang til de rette systemer for at indhente oplysninger for at skabe sig et fyldestgørende helhedsbillede over borgeren
(eller virksomheden).
3.1.2 Arbejdsgange og it-understøttelse: To-be
SAPA-løsningen har et primært og sekundært scope ift. at understøtte de tre ovenfor nævnte arbejdsgange. Primært scope er A. Sekundært scope er B og C. Herudover har SAPA-løsningen et tertiært scope, der ikke relaterer sig til de ovennævnte arbejdsgange, nemlig vedligeholdelse af kontaktinformationer om parter (borger og virksomheder, inkl. foreninger).
(A)
(B)
(C)
(D)

Helhedsorienteret og tværgående overblik over borgeren (og virksomheden)
Dokumentér oplysninger på sagen ved oprettelse af journalnotat
Modtag og behandl advisering om relevant forretningshændelse
Vedligehold kontaktinformationer om parter

3.1.3 Primære to-be arbejdsgange
SAPA-løsningens primære fokus er at sikre understøttelse af arbejdsgange vedr. helhedsorienteret
og tværgående overblik over borgeren (og virksomheden).
Kommunebrugeren får med SAPA-løsningen en nemmere adgang til at se nødvendige stamoplysninger, sager, dokumenter, bevillinger/ydelser, journalnotater, ind-/udgående kommunikation,
hændelser og adviser om borgeren (og virksomheden) på tværs af kommunens områder og itsystemer.
SAPA-løsningen kan i samspil med de fælleskommunale støttesystemer skabe en smidigere adgang
til de nødvendige informationer, som en kommunebruger i forvejen er autoriseret til at få adgang
til, eller som de kan rekvirere manuelt hos kolleger i kommunen. Behovet for manuel rekvirering
skyldes som oftest tekniske begrænsninger, som kan elimineres med moderne fælleskommunale
støttesystemer.
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Arbejdsgange for tværgående og helhedsorienteret overblik

Sagsdannelsesfase

Front office

I disse funktioner modtager man borgeren og visiterer videre
om nødvendigt. Man skal kunne svare borgeren på mange
ting forholdsvis hurtigt. Her er der brug for helhedsorienteret
og tværgående overblik for at kunne informere borgeren (og
virksomheden).

Modtag henvendelse

Back office

Sagsbehandlere og konsulenter, der håndterer færre men
mere komplekse henvendelser og sager. Her er der brug for
helhedsorienteret og tværgående overblik for at kunne træffe sagsafgørelser.

Oplys sag

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>
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Kommunebrugere i Front-, Back- og Support-office-funktioner anvender SAPA-løsningen i forskellige sagsdannelsesfaser. Dette er sammenfattet i figuren nedenfor.
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Support office

Brugere, der ikke falder i en af de to ovennævnte grupper.
Her er der tale om opgaver, som ikke nødvendigvis er direkte
relaterede til borgerens sagsbehandling. Der er tale om en
støtte-/stabsfunktioner som øvrige funktioner kan trække på
til de primære opgaver, fx faglige konsulenter, juridisk bistand, økonomi- og analyse, administration og organisation.

Oplys sag

Figur 8: Overblik over funktioner, arbejdsgange og sagsdannelsesfaser

Det er i således i delfaserne ”modtag henvendelse” og ”oplys sag”, at SAPA-løsningen sikrer en itunderstøttelse til at facilitere et helhedsorienteret og tværgående overblik for kommunebrugeren.
I figuren nedenfor er illustreret med blå bokse, hvilke faser af sagsdannelsesprocessen, SAPAløsningen primært skal sikre it-understøttelse.

Figur 9: Den generiske sagsdannelsesproces i kommunen, primære arbejdsgange

3.1.4 Sekundære to-be arbejdsgange
Udover at it-understøtte arbejdsgange vedr. helhedsorienteret og tværgående overblik, understøtter SAPA-løsningen i en overgangsperiode også to yderligere arbejdsgange:
(B) Dokumentér oplysninger på sagen ved oprettelse af journalnotat.(As-is: KMD Sag Journal)
(C) Modtag og behandl advisering om relevant forretningshændelse. (As-is: KMD Sag Advis)
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For at de eksisterende it-løsninger, der indeholder relevant funktionalitet til at understøtte de to
arbejdsgange, skal kunne udgøre reelle alternativer til legacy-løsningerne KMD Sag Journal og KMD
Sag Advis, skal de førstnævnte dog tilpasses til at integrere med de fælleskommunale støttesystemer.
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Fælles for disse arbejdsgange er, at de funktionelt kan understøttes i eksisterende it-løsninger. Derfor bør de ikke it-understøttes også i SAPA-løsningen.
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I en overgangsperiode indtil disse tilpasninger og integrationer er gennemført, kan kommunebrugerne få understøttet arbejdsgangen ved at anvende SAPA-løsningens funktionalitet som et alternativ til legacy-løsningerne. Derfor er understøttelse af disse to arbejdsgange i regi af SAPAløsningen at betragte som en overgangsløsning, der skal sikre en smidig transition ud af den eksisterende legacy-løsning KMD Sag.
Ifm. arbejdsgangen (B) Dokumentér oplysninger på sagen ved oprettelse af journalnotat skal det
bemærkes, at en kommunebruger alene kan gennemføre denne arbejdsgang på en allerede eksisterende sag. Hvis ikke der findes en allerede eksisterende sag, skal der oprettes en ny sag. Dette itunderstøttes af SAPA-løsningen.
Hvis der tilmed ikke findes en sagsbærende it-løsning, der kan holde og vedligeholde journalnotater, vil SAPA-løsningen i en overgangsperiode også stille denne funktionalitet til rådighed og vil qua
ejerskab til forretningsobjektet sag dermed også understøtte sagsfaserne afslut, arkivér og slet sag.
Figuren nedenfor sammenfatter arbejdsgangene, sagsfaserne og as-is it-understøttelsen.
Sekundær arbejdsgang

Sagsdannelsesfase

As-is itunderstøttelse

Sagsarbejde: Dokumentér oplysninger på sagen ved
oprettelse af journalnotat

Opret sag
Afgør sag
Afslut sag
Arkivér sag
Slet sag

KMD Sag Journal

Advisering: Modtag og behandl advisering om relevant
forretningshændelse

Modtag henvendelse
Oplys sag
Opfølg sag

KMD Sag Advis

Figur 10: Overblik over sekundære arbejdsgange, sagsdannelsesfaser og as-is it-understøttelse

Sammenfattende for de sekundære arbejdsgange, er det illustreret med røde og grønne bokse på
nedenstående figur, hvor i den generiske sagsdannelsesproces SAPA-løsningen sikrer itunderstøttelse i en overgangsperiode.
Sagsarbejde

Advisering

Sagsarbejde

Advisering

Sagsarbejde
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Advisering
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Figur 11: Den generiske sagsdannelsesproces i kommunen, sekundære arbejdsgange
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3.1.5 Tertiære to-be arbejdsgange
Herudover har SAPA-løsningen et tertiært scope, der ikke relaterer sig direkte til sagsdannelsesprocessen, nemlig vedligeholdelse af kontaktinformationer om parter (borger og virksomheder, inkl.
foreninger).
(D) Vedligehold kontaktinformationer om parter
Denne arbejdsgang består i opsamling og udstilling af de dele af parters kontaktoplysninger, der
ikke er registrérbare i fællesoffentlige registre som CPR, CVR, o.lign. Arbejdsgangen kan bedst karakteriseres som en støtteproces for sagsdannelsesprocessen, idet arbejdsgangen sikrer vedligeholdelse af de kontaktoplysninger, der er nødvendige for at kommunen kan kontakte og kommunikere med parten. Det drejer sig primært om registrering af foretrukken kommunikationskanal pr.
sagstype, e-mail-adresse, mobiltelefonnummer, foretrukket sprog, behov for tolkebistand, foretrukket kommunikationsmedie (fx lydfil i fald borgeren er blind eller ordblind), o.lign.
Arbejdsgangene skal understøttes af SAPA-løsningen i SAPA PLUS og understøttes af det fælleskommunale støttesystem Partskontakt, der ikke er i scope for denne kravspecifikation.

3.1.6 Out-of-scope arbejdsgange
Det bemærkes her, at det alene er metadata fra kildesystemerne, der sammenstilles og udstilles i
SAPA-løsningen. De faktiske data holdes og vedligeholdes i kildesystemerne. Det betyder, at fx dokumenter findes i de enkelte sagsbærende it-løsninger, og kan tilgås ved at ”hoppe” fra SAPA, såfremt den enkelte kommunebruger i øvrigt har tilstrækkelige rettigheder hertil. Arbejdsgangen Åbn
og se dokument er således ikke it-understøttet direkte i SAPA-løsningens brugergrænseflade, men
kun indirekte via ”hop”.
SAPA-projektet har i dialog med kommunebrugere konstateret, at der tilsyneladende ikke er behov
for at it-understøtte muligheden for at gøre et kort uformelt notat på en borger (eller virksomhed).
I dag er dette it-understøttet af en funktion kaldet ”Gul lap”. Arbejdsgangen Uformelt notat er således ikke it-understøttet i SAPA-løsningen.

3.2 Begrebs- og informationsmodel
Begrebs- og informationsmodellen fokuserer på at afgrænse og introducere konteksten på et forretningsmæssigt niveau. Den sikrer Kunden et entydigt forretningsmæssigt ejerskab til de forretningsmæssige begreber (objekter) og informationer (attributter). I designspecifikationsfasen anvendes begrebs- og informationsmodellen til datamodellering, brugergrænseflader og konsistente
snitflader til systemaktørerne.
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Nedenfor er vist en simplificeret oversigt over SAPA-løsningens forretningsbegreber for Version 1.0,
dvs. de informationer, der sammenstilles og udstilles i første frigivelse til kommunerne af SAPAløsningen.
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SAPA-løsningens begrebs- og informationsmodel er omfattende og kompleks. Definitioner af de
centrale forretningsbegreber (objekter) og relationerne mellem dem, samt informationer (attributterne) for hvert forretningsbegreb (objekt) er specificeret og uddybet i bilag x.x.
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Figur 12: Simplificeret model af SAPA forretningsbegreber

I skemaet nedenfor er angivet hvilke informationer, der udstilles i SAPA version 1.0 og hvilke, der
udstilles i efterfølgende frigivelser (SAPA PLUS). Begrebs- og informationsmodellen omfatter i denne udgave af kravspecifikationen alene SAPA Version 1.0. Modellen udvides med beskrivelse af
SAPA PLUS-informationerne efter kontraktindgåelse.

Stamoplysninger omkring person med forretningsmæssig nøgle (CPR-nummer), navn,
adresse, adressebeskyttelse, kontaktinformationer, køn, alder, civilstatus, livsstatus,
statsborgerskab, fødeland/fødested, distriktstilknytning m.m.

Familie

Personens familieforhold ift. ægtefælde, partnerskab, børn, forældremyndighed, værge, brødre/søstre, etc.

Bolig

Boligforhold – ejer, andel, leje samt størrelse, antal værelser etc.
Bosættelse – Oversigt over hvem der bor på en adresse, uanset om disse er i familie
med personen eller ej.

Sundhed

Sundhedsoplysninger med sygesikringsgruppe, læge, sundhedsplejeske m.m.

Ydelser 1.0

Økonomiske ydelser i form af pension, kontanthjælp, dagpenge, boligstøtte etc.

Virksomhed
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Sagsdata 1.0
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SAPA Version 1.0

Stamoplysninger ift. virksomheder – herunder foreninger.
Sager, journalnotater og dokumenter fra sagsbærende it-løsninger der udstiller disse
metadata til den eksisterende legacy-løsning
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SAPA PLUS
Arbejde

Arbejdsstatus (i arbejde, ledig), arbejdssted, A-kasse oplysninger (sygdom, ferie etc.), CV
fra Jobnet etc.

Institution

Institutionsoplysninger med personen/barnets daginstitution, skole, uddannelsessted
etc.

Økonomi

Personens indkomst-, skatte- og formueforhold – herunder ejendomsbesiddelser og
gældsforpligtigelser ift. det offentlige.

Ydelser PLUS

Fysiske ydelser i form af eksempelvis hjælpemidler, bolig.
Ressource ydelser i form af eksempelvis hjemmehjælp, undervisning.

Sagsdata PLUS
Sager, journalnotater og dokumenter fra øvrige sagsbærende it-løsninger
Figur 13: Oversigt over hvilke informationer, der udstilles i SAPA version 1.0 hhv. SAPA PLUS

3.3 Krav til begrebs- og informationsmodellen
Kunden udarbejder, vedligeholder og godkender Begrebs- og Informationsmodellen

KOMBIT A/S ©

Krav #1

Begrebs- og informationsmodel

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type:
Non-funktionelt
Løsningen skal på forretningslaget og præsentationslaget understøtte søgning på
forretningsbegreber og de specificerede informationer i begrebs- og informationsmodellen.

Krav #2

Begrebs- og informationsmodel

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type:
Non-funktionelt
Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse give et konkret eksempel på en eventuel
uoverensstemmelser mellem KLBIM og LFDM.

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>

Kunden lægger i sin vurdering af besvarelsen af det valgte eksempel vægt på høj
kvalitet i en udtømmende, fyldestgørende og entydig beskrivelse af uoverensstemmelsen mellem KLBIM og LFDM; herunder en fuld beskrivelse af de valgte objekter,
relationer og informationer (attributter) i LFDM samt at beskrivelsen er læsevenlig og
let tilgængelig for Kunden.
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For at sikre Leverandøren mulighed for at tilbyde Kunden en standardløsning, lægger Kunden i sin
vurdering af tilbuddet mindre vægt på grad af overensstemmelse mellem Kundens Logiske Begrebsog Informationsmodel (KLBIM) og Løsningens Fysiske Datamodel (LFDM). Kunden vil i højere grad
lægge vægt på Leverandørens evne og villighed til løbende at holde Kunden fuldt informeret om
LFDM samt uoverensstemmelser (gaps) ift. KLBIM. Kunden lægger vægt på fuld information om
LFDM for at kunne sikre, at løsningen (ved kontraktudløb eller kontraktopsigelse) kan overdrages så
smidigt som muligt til en anden leverandør.
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Krav #3

Begrebs- og informationsmodel

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type:
Non-funktionelt
Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse beskrive mulighederne for at LFDM fremadrettet kan tilpasses Kundens ændringer i KLBIM; herunder tilføjelse af nye begreber, relationer og informationer (attributter).
Kunden lægger i sin vurdering af besvarelsen vægt på høj grad af fleksibilitet i løsningen, genbrug af allerede eksisterende komponenter i løsningen samt en smidig,
adræt og velstruktureret proces for implementering af ændringer.
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Begrebs- og informationsmodel

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type:
Non-funktionelt
Leverandøren skal (på et aftalt og meningsfuldt tidspunkt i design-fasen se bilag x.x)
udarbejde en udtømmende, fyldestgørende og entydig dokumentation for Løsningens Fysiske Datamodel (LFDM); herunder en fuld UML 2.0-beskrivelse af alle objekter, relationer og informationer (attributter) i LFDM.

Krav #5

Begrebs- og informationsmodel

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type:
Non-funktionelt
Leverandøren skal løbende vedligeholde denne dokumentation under udviklingsforløbet. Kunden godkender løbende denne dokumentation [krav til frister for kundens
godkendelse af dokumentation antages at være fyldestgørende beskrevet i særskilt
bilag].

Krav #6

Begrebs- og informationsmodel

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type:
Non-funktionelt
Leverandøren skal (udover selve design-dokumentet nævnt i kravet ovenfor) (på et
aftalt og meningsfuldt tidspunkt i design-fasen se bilag x.x) levere en særskilt dokumentation (gap-analyse), der udtømmende, fyldestgørende og entydigt beskriver
mapning (inkl. gaps) mellem KLBIM og LFDM; herunder en fuld UML 2.0-beskrivelse af
alle objekter, relationer og informationer (attributter) i LFDM. Leverandøren skal
løbende vedligeholde denne dokumentation (gap-analyse) under udviklingsforløbet.
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3.3.1 Krav relateret til udviklingsfasen
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Krav #7

Begrebs- og informationsmodel

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type:
Non-funktionelt
Leverandøren skal løbende vedligeholde denne dokumentation (gap-analyse) under
udviklingsforløbet. Kunden godkender løbende denne dokumentation [krav til frister
for kundens godkendelse af dokumentation antages at være fyldestgørende beskrevet i særskilt bilag].
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Begrebs- og informationsmodel

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type:
Non-funktionelt
Når løsningen er i drift, skal Leverandøren løbende og på eget initiativ vedligeholde
og kunden godkende ændringer til en udtømmende, fyldestgørende og entydig dokumentation for Løsningens Fysiske Datamodel (LFDM); herunder en fuld UML 2.0beskrivelse af alle objekter, relationer og informationer (attributter) i LFDM.

Krav #9

Begrebs- og informationsmodel

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type:
Non-funktionelt
Når løsningen er i drift, skal Leverandøren løbende og på eget initiativ vedligeholde
og kunden godkende ændringer til en særskilt dokumentation, der udtømmende,
fyldestgørende og entydigt beskriver mapning (inkl. gaps) mellem KLBIM og LFDM;
herunder en fuld UML 2.0-beskrivelse af alle objekter, relationer og informationer
(attributter) i LFDM.

Krav #10

Begrebs- og informationsmodel

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type:
Non-funktionelt
Det er et generelt krav, at det er Leverandørens ansvar, at Kunden til stadighed har
opdaterede versioner af den ovenfor nævnte dokumentation.
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3.3.2 Krav relateret til fortsat vedligehold

Dokumentnavn
SAPA Kravspecifikation Version 0_3 (22-mar-2013)
(KOMMUNEHØRING)
Projektnavn
<SAPA>

Projektnummer
<1066>

Dokumentdato

Dokumentejer
<KMJ>

Sideangivelse

<22-03-2013>

25 af 166

SAPA Kravspecifikation – bilag 2

4 Aktører og kontekst
Løsningen indgår i et samspil med en række forskellige brugeraktører og systemaktører. De forskellige aktører gennemgås i det følgende kapitel.

4.1 Kontekstdiagram
De centrale aktører i SAPA-løsningen kan opdeles i to hovedgrupper:



Brugeraktører, dvs. brugere som via en brugergrænseflade arbejder på SAPA-løsningen.
Systemaktører, dvs. andre it-systemer, som skal integrere med SAPA-løsningen.

Kommunebruger

Administrator

SAPA
Transitionsløsning

Partskontakt /
Information

SDY-Indekser
Advis

Sikkerhed

SAPA

Klassifikation

Fagsystem
(Sagsbærende)

Organisation

ESDH
(Sagsbærende)

Serviceplatform

Beskedfordeler

Kontekstdiagram for SAPA. Brugeraktørerne er angivet med rødt og Systemaktørerne med blåt.
Aktør ’Indeks’ dækker over aktørerne: Ydelses Indeks, S&D Indeks
Aktør ’Sikkerhed’ dækker over aktørerne: Context Provider, Security Token.
Pilene indikerer hvilken vej data kan løbe mellem SAPA og aktørerne.

Figur 14: Kontekstdiagram

4.2 Brugeraktører
4.2.1 Brugeraktører i Version 1.0 af SAPA-løsningen
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I SAPA-løsningens Version 1.0 vil der være fokus på at understøtte kommunebrugeren. Dette er
illustreret på figuren nedenfor.
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Brugeraktører SAPA-løsningen, Version 1.0

Kommune
bruger

Overblik
(Sagsarbejde )
(Advisering)

Administrér
løsningen
Administrator

Figur 15: Brugeraktører i version 1 af SAPA-løsningen

UDK-medarbejdere vil kunne anvende SAPA-løsningen som Kommunebrugere.
Sagsarbejde og Advisering er i parentes, da der er tale om arbejdsgange, der alene understøttes i en
overgangsperiode som en del af transitionen ud af den eksisterende legacy-løsning.
Brugeraktører i SAPA Version 1.0 er beskrevet i skemaerne nedenfor.

Navn

Kommunebruger

Rolle

En kommunebruger er en bruger af SAPA, der har en rolle som medarbejder i
kommunen.
Kommunebrugeren skal have en medarbejderkonto (brugernavn og password)
i kommunen.

En kommunebruger har ansvaret for at følge gældende regler for persondata
og behandling af disse.

Organisatorisk placering

En kommunebruger er organisatorisk placeret i en kommune

Antal/Kapacitet

50.000-100.000

Navn

Administrator

Rolle
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Kommunebrugeren anvender SAPA til at få overblik over en borgers (eller en
virksomheds) engagement med kommunen.

En administrator kan fx:
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Opsætte brugergrænseflader, se use case 901
Tildele brugerrettigheder
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Opsætte rammerne for SAPA shop, se use case X
Opsætte advisabonnementer og tildele disse

En kommune kan have flere administratorer placeret forskellige steder i organisationen og med hver deres arbejdsområder i forbindelse med administration. En kommune skal derfor kunne vælge at opdele administrator rollen i centrale- og lokale administratorer jf. kommunernes organisationshierarki.
Administrator rollen omkring administration af sikkerheden for autentifikation
og adgangskontrol af systemerne i Rammearkitekturen håndteres gennem modulet Administrationsmodul for Adgangsstyring.
Ansvar

Det er den enkelte kommunes ansvar at definere ansvarsfordelingen mellem
administrator og kommunebrugeren.
Det er også kommunerne selv, der beslutter ansvarsfordellingen mellem en
central og evt. en lokal administrator.

Organisatorisk placering

En administrator er organisatorisk placeret i en kommune, og det er kommunen selv som udpeger administratoren/erne

Antal/Kapacitet

Der er minimum en administrator i hver kommune. Der er sandsynligvis flere.

4.2.2 Brugeraktører i SAPA PLUS
SAPA-løsningen indeholder potentialet til at understøtte en række forskellige brugeraktørers behov, herunder medarbejdere i andre myndigheder (stat, regioner). Det er ikke afgjort, at disse brugeraktører skal anvende løsningen.
I den fuldt udbyggede version (SAPA PLUS) er det også muligt for borgere eller virksomheder (inkl.
foreninger) gennem SAPA-løsningens sammenstilling og udstilling at få indsigt i egne sager5. Borgere og virksomheder inkl. foreninger tilbydes adgang via de fællesoffentlige portaler borger.dk og
virk.dk.
Selvom ikke alle aktører anvender SAPA Version 1.0, skal it-løsningens arkitektur være forberedt til
den udbygning, som forventes at komme efterfølgende.
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I den fuldt udbyggede version (SAPA PLUS) er det også muligt for eksterne udviklingsleverandører,
at udvikle funktionalitet, der kan implementeres i SAPA-løsningen som APPs.

5

KOMBIT A/S ©

Indsigten her er begrænset til visning på et overordnet niveau svarende til det SAPA i øvrigt viser i brugerfladen.
Visningen omfatter ikke de detaljerede informationer, som findes i fagsystemet. Skal borgeren m.fl. have en indsigt på dette
detailniveau, skal det ske via det relevante fagsystem.

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>
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Brugeraktører SAPA PLUS

Kommune
bruger
Statslig
bruger

Borger

Anvend funktionalitet
Virksomhed
medarbejder

Regional
bruger

Administrér
løsningen
APP
Leverandør

Administrator

KOMBIT A/S ©

Borger

Rolle

Tilgår SAPA-services via fællesoffentlige borgerportal (borger.dk) for at få adgang til at se egne data.

Ansvar

Autentificere sig v.hj.a. fællesoffentlig sikkerhedsløsning (fx nem-Login)

Organisatorisk placering

n/a

Antal/Kapacitet

+2 millioner

Navn

Medarbejder i virksomhed

Rolle

Tilgår SAPA-services via fællesoffentlige borgerportal (borger.dk) for at få adgang til at se egne data.

Ansvar

Autentificere sig v.hj.a. fællesoffentlig sikkerhedsløsning (fx nem-Login)

Organisatorisk placering

Ansat i private virksomheder

Antal/Kapacitet

+100.000

Navn

APP-leverandør

Rolle

Udvikler APPs til SAPA-løsningen. Selvstændigt eller i samarbejde med en kommune.

Ansvar

Agere i henhold til governance-set-up for APP-udvikling til SAPA-løsningen
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Figur 16: Brugeraktører i SAPA PLUS

Organisatorisk placering

Selvstændige virksomheder

Antal/Kapacitet

Ca. 5-20

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>
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Navn

Regional bruger

Rolle

Som Kommunebruger

Ansvar

Som Kommunebruger

Organisatorisk placering

Regionale myndigheder

Antal/Kapacitet

Ca. 200

Navn

Statslig bruger

Rolle

Som Kommunebruger

Ansvar

Som Kommunebruger

Organisatorisk placering

Statslige myndigheder, fx en styrelse

Antal/Kapacitet

Ca. 1000

KOMBIT A/S ©

Krav #11

Brugeraktører som skal understøttes af Løsningen

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Løsningen skal understøtte følgende systemaktører.
 Kommunebruger
 Administrator

Krav #12

Brugeraktører som skal understøttes af Løsningen

Kategori:
Beskrivelse:

(O)
Type:
Løsningen skal understøtte følgende systemaktører.
 Borger
 Medarbejder i virksomhed
 APP-leverandør
 Regional bruger
 Statslig bruger

Krav #13

Brugeraktører som understøttes af Løsningen beskrives

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Funktionelt
Leverandøren skal beskrive, hvordan de enkelte brugeraktører realiseres i Løsningen.
Kunden lægger i sin vurdering af beskrivelsen vægt på XYZ

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>

Funktionelt

Funktionelt
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4.2.3 Krav for Brugeraktører
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4.3 Systemaktører
Et overblik over de forskellige systemaktører, der interagerer med SAPA-løsningen er vist herunder.
Systemaktør

Anvendersystem

Anvendersystem

Udstiller
SAPA Metadata

Modtager sager og
journalnotater

Fælleskommunalt
støttesystem

Klassifikation
Organisation
Sags- og Dokumentindeks
Ydelsesindeks
Beskedfordeler
Serviceplatformen
Partskontakt/-information

x
x
x
x
x
x
x

Adgangsstyring
Administrationsmodul for Adgangsstyring
Fælles offentlige borgerportaler

x
x
x

Kommunale borgerportaler

x

Kommunale borgerportaler

x

Kommunale intranetportaler

x

ESDH-system (Sagsbærende)

x

x

Fagsystem (Sagsbærende)
SAPA-transitionsløsning (Sagsbærende)

x

x
x

Figur 17: Systemaktører

De enkelte systemaktører er yderligere beskrevet nedenfor i særskilte skemaer.

4.3.1 Fælleskommunale støttesystemer
Navn

Klassifikation

Rolle

At levere funktionalitet til at opbevare og redigere Klassifikationssystemer i en ensartet grundstruktur

Ansvar

At være autoritativ kilde for klassifikationssystemer
At implementere KL-E, FORM og Kontoplanen
At levere opdateret og retvisende data

KOMBIT A/S ©

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>
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At blive anvendt i KOMBITs fagsystemer
KOMBIT
1
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Navn

Organisation

Rolle

At levere funktionalitet til at opbevare og redigere organisationsoplysninger

Ansvar

At kunne håndtere ændringer til organisationer til fremtidig brug
At kunne bruges som autoritativ kilde
At kunne bruges alene som redigeringsværktøj
At kunne håndtere forskellige versioner af samme organisation

KOMBIT A/S ©

Organisatorisk placering og
Systemejer
Antal/Kapacitet

KOMBIT

Navn

Sag- og dokumentindeks

Rolle

At holde metadata om sager og dokumenter

Ansvar

At modtage metadata fra kildesystemerne
At udstille metadata til modtagersystemer (SAPA)

Organisatorisk placering og
Systemejer
Antal/Kapacitet

KOMBIT

Navn

Ydelsesindeks

Rolle

At holde metadata om ydelser, bevillinger, effektueringsplaner og effektueringer

Ansvar

At modtage metadata fra kildesystemerne
At udstille metadata til modtagersystemer (SAPA)

Organisatorisk placering og
Systemejer
Antal/Kapacitet

KOMBIT

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>

1

1

1
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At sikre at data er retvisende og valideret
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Navn

Beskedfordeler

Rolle

At levere funktinalitet til at distribuere hændelsesbeskeder mellem systemaktørerne

Ansvar

Sikre at hændelsesbeskeder mellem de forskellige systemaktører bliver fordelt efter de opsatte abonnementer.

Organisatorisk placering og
Systemejer
Antal/Kapacitet

KOMBIT

Navn

Serviceplatform

Rolle

Serviceplatformen integrerer data og funktionalitet fra
forskellige kildesystemer som services

Ansvar

Aktøren har ansvaret for at autentificere kommunebrugere.

Organisatorisk placering og
Systemejer
Antal/Kapacitet

KOMBIT

Navn

Kontaktdata6

Rolle

Kontaktdata muliggør lokal vedligeholdelse af staminformationer om parten. Partsinformation er et lokalt supplement til de staminformationer, der vedligeholdes i de
fællesoffentlig registre og som udstilles via den fælles
kommunal Serviceplatform. Partsinformation udstiller
staminformationer til andre it-løsninger

En

En

Ansvar
KontaktdataAt holde og vedligeholde staminformationer
om parten

KOMBIT A/S ©
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Organisatorisk placering og
Systemejer
Antal/Kapacitet

Det er under afklaring, om der skal etableres dette som et fælleskommunalt støttesystem

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>
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Navn

Adgangsstyring

Rolle

Autentificering af personbruger

Ansvar

Facilitere autentificering af brugere via en kommunal
SAML Identity Provider, NemId eller medarbejdercertifikat.

Organisatorisk placering og
Systemejer
Antal/Kapacitet

KOMBIT

Navn

Administrationsmodul for Adgangsstyring

Rolle

Håndhæve kontekstafhængig brugeradgang

Ansvar

Identificere brugere eller fagsystemer der ønsker at benytte services fra rækken af støttesystemer.

Organisatorisk placering og
Systemejer
Antal/Kapacitet

KOMBIT

En

En

KOMBIT A/S ©

Navn

Fællesoffentlige borger- og virksomhedsportaler

Rolle

Anvender SAPA forretningsservices til at udstille SAPA
Metadata.

Ansvar

Systemaktøren har ansvaret for at autentificere brugere.

Organisatorisk placering og
Systemejer
Antal/Kapacitet

Fællesoffentligt ejerskab

Navn

Lokale kommunale borgerportaler

Rolle

Anvender SAPA forretningsservices til at udstille SAPA
Metadata.

Ansvar

Systemaktøren har ansvaret for at autentificere brugere.

Organisatorisk placering og
Systemejer

Kan være egenudviklet af en kommune, men vil typisk
være leveret til en kommune som en ASP-service af en
leverandør.

Antal/Kapacitet

5-10

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>

2

A
/
S

H
a
n
d
s

©

4.3.2 Anvendersystemer (Udstiller SAPA Metadata)

Dokumentnavn
SAPA Kravspecifikation Version 0_3 (22-mar-2013)
(KOMMUNEHØRING)
Projektnavn
<SAPA>

Projektnummer
<1066>

Dokumentdato

Dokumentejer
<KMJ>

Sideangivelse

<22-03-2013>

34 af 166

SAPA Kravspecifikation – bilag 2

Navn

Lokale kommunale intranetportaler

Rolle

Anvender SAPA forretningsservices til at udstille SAPA
Metadata.

Ansvar

Systemaktøren har ansvaret for at autentificere brugere.

Organisatorisk placering og
Systemejer

Kan være egenudviklet af en kommune, men vil typisk
være leveret til en kommune som en ASP-service af en
leverandør.

Antal/Kapacitet

10-20

Navn

ESDH-system (Sagsbærende)

Rolle

Anvender SAPA forretningsservices til at udstille SAPA
Metadata.

Ansvar

Systemaktøren har ansvaret for at autentificere kommunebrugere.

Organisatorisk placering og
Systemejer
Antal/Kapacitet

Ejes af ESDH leverandørerne

Navn

Fagsystemer (Sagsbærende)

Rolle

Anvender SAPA forretningsservices til at udstille SAPA
Metadata.

Ansvar

Systemaktøren har ansvaret for at autentificere kommunebrugere.

Organisatorisk placering og
Systemejer
Antal/Kapacitet

Ejes af fagsystem leverandørerne

Der forventes integration til ca. 10 ESDH-systemer

Der forventes integration til ca. 20 fagsystemer

4.3.3 Anvendersystem – Modtager sager og journalnotater

KOMBIT A/S ©

Modtager sagsdata (sagsoprettelser og journalnotater)
oprettet via SAPAs brugergrænseflade

Ansvar

Systemaktøren har ansvaret for at autentificere kommunebrugere.

Organisatorisk placering og
Systemejer
Antal/Kapacitet

Ejes af leverandørerne

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>
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ESDH-system (Sagsbærende)

Der forventes integration til ca. 10 ESDH-systemer
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Navn

Fagsystemer (Sagsbærende)

Rolle

Modtager sagsdata (sagsoprettelser og journalnotater)
oprettet via SAPAs brugergrænseflade

Ansvar

Systemaktøren har ansvaret for at autentificere kommunebrugere.

Organisatorisk placering og
Systemejer
Antal/Kapacitet

Ejes af leverandørerne

Navn

SAPA-transitionsløsning (Sagsbærende)

Rolle

Master for Sagsdata (sagsoprettelser og journalnotater)
oprettet via SAPA og KMD Sag brugergrænseflade

Ansvar

Systemaktøren har ansvaret for at autentificere kommunebrugere.

Organisatorisk placering og
Systemejer
Antal/Kapacitet

KOMBIT

Der forventes integration til ca. 20 fagsystemer

1
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Krav #14

Fælleskommunale støttesystemer som skal understøttes af Løsningen

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Løsningen skal understøtte følgende systemaktører.
 Klassifikation

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>



Organisation



Sags- og Dokumentindeks



Ydelsesindeks



Beskedfordeler



Serviceplatformen



Partskontakt/-information



Adgangsstyring



Administrationsmodul for Adgangsstyring

Funktionelt
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4.3.4 Krav for Systemaktører
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Krav #15

Fælleskommunale støttesystemer som understøttes af Løsningen beskrives

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Funktionelt
Leverandøren skal beskrive, hvordan de enkelte systemaktører realiseres i Løsningen.
Kunden lægger i sin vurdering af beskrivelsen vægt på XYZ

Krav #16

Anvendersystemer, der udstiller SAPA Metadata, som skal understøttes af Løsningen

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Løsningen skal understøtte følgende systemaktører.
 Fælles offentlige borgerportaler


Kommunale borgerportaler



Kommunale intranetportaler



ESDH-system (Sagsbærende)



Fagsystem (Sagsbærende)

Funktionelt

Krav #17

Anvendersystemer, der udstiller SAPA Metadata, som understøttes af Løsningen
beskrives

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Funktionelt
Leverandøren skal beskrive, hvordan de enkelte systemaktører realiseres i Løsningen.
Kunden lægger i sin vurdering af beskrivelsen vægt på XYZ

Krav #18

Anvendersystemer, der modtager sager og journalnotater, som skal understøttes
af Løsningen

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Løsningen skal understøtte følgende systemaktører.
 ESDH-system (Sagsbærende)


Fagsystem (Sagsbærende)



SAPA-transitionsløsning (Sagsbærende)

Funktionelt

Anvendersystemer, , der modtager sager og journalnotater, som understøttes af
Løsningen beskrives

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Funktionelt
Leverandøren skal beskrive, hvordan de enkelte systemaktører realiseres i Løsningen.
Kunden lægger i sin vurdering af beskrivelsen vægt på XYZ

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>

A
/
S

Krav #19

H
a
n
d
s

©

SAPA Kravspecifikation – bilag 2

Dokumentnavn
SAPA Kravspecifikation Version 0_3 (22-mar-2013)
(KOMMUNEHØRING)
Projektnavn
<SAPA>

Projektnummer
<1066>

Dokumentdato

Dokumentejer
<KMJ>

Sideangivelse

<22-03-2013>

37 af 166

SAPA Kravspecifikation – bilag 2

5 Funktionelle krav
I dette kapitel beskriver Kunden sine overordnede behov og krav til Løsningens funktionalitet.
De funktionelle krav til Løsningen er overvejende beskrevet via Forretnings use cases, der alle tager
udgangspunkt i kortlagte forretningsbehov. Hver use case er knyttet til ét eller flere krav.
Afsnittet indledes med Kundes beskrivelse af det overordnede behov, der præsenterer den forretningsmæssige kontekst for leverandørens forståelse af use casene.
Hernæst følger en beskrivelse af, hvordan Forretnings use cases er anvendt og i slutningen af dette
afsnit er indsat den skabelon for System use case, som Leverandøren skal anvende i sin løsningsbeskrivelse til hver enkelt Forretnings use case.
Use casene er opdelt i en række særskilte afsnit, der følger målbilledet for SAPA. En uddybning af
de forskellige kategorier findes i afsnit x.x.
Kunden vil evaluere Leverandørens Løsningsbeskrivelse dels på de enkelte krav, dels på evnen til at
forstå og beskrive en gennemgribende forståelse af Kundens forretningsbehov som skitseret i sin
helhed i dette afsnit og altså ikke alene som stramt afgrænset ved de beskrevne Forretnings use
cases.

5.1 Overordnede behov
I dette afsnit i kravspecifikationen fastlægger Kunden det overordnede behov ift. SAPA-løsningen.
OBS! Der henvises til afsnit 2.4.

FUNKTIONSBESKRIVELSE

PRÆCISERING

1

Søgefunktionalitet til
fremfinding af grundoplysninger om borger eller
en virksomhed

Kommunale brugeres mulighed for at søge stamoplysninger om borger eller virksomhed med udgangspunkt i
fx CPR, CVR.

2

Sammenstilling og udstilling af grunddata fra de
offentlige basisregistre

Visning af grunddata fra de offentlige grunddatasamlinger (fx CPR, CVR, SE, BBR, ESR og Matriklen).

KOMBIT A/S ©

3

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>
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Afsnittet nedenfor beskriver på overskriftsniveau det forretningsmæssige behov for funktionalitet.
Formålet med denne beskrivelse er ikke at stille krav, men at give Leverandøren muligheden for at
opnå en hurtig og grundlæggende forståelse af forretningens forventninger til SAPA-løsningens
funktionalitet. Alle organisatoriske enheder på tværs af kommunen antages at skulle bruge de
samme grundfunktioner i SAPA. De er på overskriftsniveau beskrevet som nedenfor.

Sammenstilling og udstil-

Incl styring af autorisation, herunder angivelse af kildesystemet.
Bemærk, at de offentlige Grunddata fra ca. ultimo 2014
alle distribueres via den offentlige Datafordeler.
Visning af sager i et overblik samt visning af konkrete
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ling af sagsdata fra sagsbærende it-løsninger

sagsdata, herunder sager, dokumenter, bevillinger/ydelser, journalnotater, ind-/udgående kommunikation, afhængigt af autorisation. Herunder angivelse af
kildesystemet.

4

Hop til underliggende
sagsbærende it-løsninger

Mulighed for at springe direkte fra fx en sag til det relevante system medbringende nøgle (fx CPR) samt autorisation.

5

Abonnement på advisering om forretningshændelser

Funktionalitet (evt. i form af et særskilt modul), der
muliggør visning og handling på baggrund af forretningshændelser i form af modtagelse af adviseringer.
Herunder konfigurering af regler for advisering om relevante forretningshændelser.

6

Online kommunikation
med kollegaer

Mulighed for fx videochat, online messaging, skype mv.
eller sende forespørgsler til kollegaer – formelt og
uformelt.

7

Skrive journalnotater

Mulighed for at skrive journalnotater (til brug for notatpligt ved modtagelse af mundtlige oplysninger) på en
sag samt besked om denne hændelse til det relevante
sagsbærende it-system

8

Oprette sager

Mulighed for at oprette en sag fra SAPA-løsningen med
angivelse af sagstype samt besked om denne hændelse
til det relevante sagsbærende it-system

9

Kontaktdata

Mulighed for at opdatere simple kontaktoplysninger om
borgeren. Det drejer sig primært om registrering af
foretrukken kommunikationskanal pr. sagstype, e-mailadresse, mobiltelefonnummer, foretrukket sprog, behov for tolkebistand, foretrukket kommunikationsmedie

10

Fleksibel brugergrænseflade

Mulighed for fleksibelt at konfigurere sin brugergrænseflade, så man får vist de informationer, der har størst
relevans for ens arbejde.

Figur 18: Oversigt over overordnet funktionalitet

5.2 Om Use Cases i denne Kravspecifikation
I dette afsnit beskriver Kunden, hvordan Forretnings use cases er anvendt og i slutningen af dette
afsnit er indsat den skabelon for System use case, som Leverandøren skal anvende i sin løsningsbeskrivelse til hver enkelt Forretnings use case.
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For at sikre enighed mellem kunden og leverandøren om hvorledes de specificerede use cases skal
forstås, og hvilken rolle de spiller i forbindelse med udbuddet af SAPA, tilbydes en kort læsevejledning til Forretnings use cases.
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Det er kundens forhåbning, at leverandøren efter at have læst dette har et klart og tydeligt billede
af kundens intentioner angående forståelsen og anvendelsen af Forretnings use cases i udbudsma-
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terialet. I de to følgende afsnit beskrives henholdsvis hvad kunden forstår ved en Forretnings use
case efterfulgt af en gennemgang af Forretnings use case-skabelonen.

5.2.1 Hvad er en Forretnings use case (og hvad er det ikke)?
En Forretnings use case skal forstås som en specificering af hvad løsningen skal understøtte på et
funktionelt niveau, men ikke en specificering af hvordan dette rent faktisk implementeres i løsningen. Det betyder med andre ord, at Forretnings use casene er formuleret på en måde, som ikke
tager stilling til hvorledes løsningen rent faktisk skal realiseres. Forretnings use casene beskriver
derimod udvalgte væsentlige dele af kundens behov og forventninger til løsningen, og skal således
ikke forstås som en udtømmende liste over specifikke funktioner i selve løsningen.
Forretnings use casene tager sit udgangspunkt i kundens forretning. Det vil sige, at use casene beskriver nuværende behov som til dels understøttes af legacy-løsningen KMD Sag i dag, men også
nye behov som en kommende løsning skal imødekomme.
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Der er i Forretnings use case-formuleringerne lagt op til en dialog mellem kunde og leverandør: Det
er væsentligt for kunden, at leverandøren giver sine egne bud på hvorledes SAPA-løsningen kan
realiseres med respekt for de principper og værdier kunden har lagt til grund for løsningen. Intentionen med Forretnings use casene er således at udstikke en retning for udviklingen af løsningen,
med det rum for fortolkning som anses af kunden for værende nødvendig for at tilvejebringe en
nutidig og fremtidssikker løsning.
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5.2.2 Forretnings use case skabelon
På diagrammet nedenfor er forklaret, hvordan de forskellige felter i use case-skabelonen er anvendt i denne kravspecifikation.
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Figur 19: Forretnings Use Case skabelon
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5.2.3 System use cases
Dette afsnit beskriver krav til, hvordan Leverandøren som minimum skal beskrive, hvordan Løsningen kan understøtte Kundens Forretnings use cases.
Krav #20

Use case dokumenter

Kategori:
Beskrivelse:

MK
Type:
Funktionelt
Leverandøren skal i designfasen dokumentere, hvordan alle use cases er anvendt i Løsningen, og kunden skal godkende dokumentationen.

Krav #21

Use cases skabelon

Kategori:
Beskrivelse:

MK
Type:
Funktionelt
Leverandøren skal tage udgangspunkt i nedenstående skabelon til sin dokumentation.

Skabelon til system use cases
Use Case nr.[X]

Navn [opfyld ordre]

Udfyldt af [initialer]

Baseret på følgende lovgivning [X]

Mål

At opfylde en ordre

Initiering

Kunde bestiller varer

startbetingelser

Kunde, produkt, sælger, afdeling skal findes i systemet

Henvisning til krav [nr.]
Igangsættende aktører[salgsansvarlig]

Normaltforløb
Eksempel:
1.
2.
3.
4.
5.

systemet viser kundeliste
sælger vælger kunde
systemet viser produktliste
sælger vælger produkt
system viser pris, antal på lager og leveringstid
[undtagelse 1: Ikke tilstrækkeligt antal på lager]
Sælger angiver antal for hvert produkt, der skal på ordren
systemet nedskriver lagerbeholdningen for de pågældende produkter
[undtagelse 1: Ikke tilstrækkeligt antal på lager]
systemet udskriver ordrebekræftelse

6.
7.
8.

Slutresultat

Eksempel:
Succes: ordren er oprettet med association til kunden og et eller flere produkter. Ordren kan have status rest, annulleret
eller opfyldt
Fejl ingen registreringer

Undtagelser

A
/
S

Undtagelse 1:Ikke tilstrækkeligt antal på lager
1.1. systemet beder sælger om at vælge mellem at 1)bestille de varer, der mangler 2)annullere ordren 3)ændre ordren
[undtagelse 2: Sælger vælger at annullere ordren]
[undtagelse 3: Sælger vælger at ændre ordren]
1.2. Systemet markerer ordren for restordre
1.3. Udfør og Dan leverandørordre
1.4. forsætter ved trin X
undtagelse 2: sælger vælger at annullere ordre
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Eksempel:
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5.3 Kategorisering af Forretnings use cases
Use casene er opdelt i en række særskilte afsnit, der følger målbilledet for SAPA. I den første halvdel af afsnittet er beskrevet en række centrale use cases, der udgør kernen i SAPA-løsningen, og
som er nødvendige for at realisere Kundens business case for så vidt angår SAPA version 1.0:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Udsøgning af part (UC 100, 105, 111)
Partsoverblikket (UC 110, 150, 160, 180, 203, 402, 403, 501)
Yderligere indblik via SAPA (UC 502, 503, 504, 505)
Videre information uden for SAPA (UC 130, 131, 120, 401)
Sagsarbejde Light (UC 204, 205, 506)
Administrator (UC901-902)

I anden halvdel af afsnittet er beskrevet en række use cases, der forventes at kunne tilføre yderligere værdi for en række brugere. For nærmere at kunne vurdere lønsomheden af denne ekstra funktionalitet ift. det forventede udbytte, skal realiseringen af disse use cases tilbydes Kunden som optioner til den foreslåede løsning. Leverandøren skal herunder beskrive, hvorledes det forhold, at
kunden ønsker mulighed for at udvide løsningen med disse implementeringer, påvirker den samlede løsningsarkitektur og dermed den samlede omkostning for løsningen (TCO). Herunder ønsker
Kunden, at Leverandøren lægger særligt vægt på om man vil foreslå Kunden væsensforskellige løsningsdesign afhængigt af, om man ønsker at implementere de optionelle use cases. Eller om der vil
være tale om det samme løsningsdesign uanset implementering af optionerne.
Under (H) beskrives use cases og krav til SAPA APP Shop
(G) SAPA APP Shop: Lokale værktøjer, visninger og views (UC701, 705 -708)
Under (I) beskrives to use cases omkring ekstra sagsarbejde, som eksempler på APPs
(H) Sagsarbejde Extra (UC 910-911)
I særskilt bilag er beskrevet en række use cases, som Kunden ønsker tilbudt som optioner. Disse use
cases beskriver funktionalitet, som skal stilles til rådighed for brugerne i en overgangsperiode, mens
Kunden transitionerer ud af den eksisterende legacy-løsning. Som for de optionelle use cases, ønsker Kunden, at Leverandøren forholder sig til, om disse optionelle use cases ændrer ved det foreslåede løsningsdesign eller om dette ikke er tilfældet.
(I) Funktionalitet for transition (UC701-742) – se særskilt bilag for overgangsløsning
I særskilt bilag er beskrevet use cases for funktionalitet til Advis og Advisering. Leverandøren skal i
sit tilbud angive om Løsningsarkitekturen for brugervendt advis og advisering tilbydes som en selvstændig afkoblet it-løsning, eller om brugervendt advis og advisering foreslås it-understøttet som
en løst koblet del af selve kerneløsningen for SAPA. Der er udarbejdet særskilt scope-beskrivelse og
målarkitektur for Advis-løsningen, se bilag x.x.
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(J) Advis-funktionalitet (UC701-742) – se særskilt bilag for overgangsløsning
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5.4 Use case diagrammer
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For overskuelighedens skyld er nedenfor indsat en række diagrammer med oversigt over
Forretnings use casene. Der er pr. use case angivet det forretningsmæssige slutresultat.
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5.5 Use case beskrivelser og tilhørende krav
5.5.1 Udsøgning af part use cases

Usecase nr.: 100

Navn: Søg og vis overblik over primær part

Henvisning til krav [nr.]

Udfyldt af:
LIA/JBS

Baseret på følgende lovgivning

Igangsættende aktører:
Kommunebruger

Formål, beskrivelse og afgrænsning

Use casen beskriver hvordan en kommunebruger søger og finder en primær
part (fx en person eller en virksomhed), og får vist et overblik.

Hændelse

Kommunebrugeren søger en primær part med henblik på at få et overblik
over de relevante informationer om parten fx til brug for oplysning af en
konkret sag
Kommunebrugeren kender en eller flere oplysninger (metadata) på den primære part

Startbetingelser



Resultatet af søgningen bliver vist og hvis der er mere end én primær part kan kommunebrugeren evt. afgrænse resultatet for at finde den rette primære part



Kommunebrugeren vælger den rette primære part og får vist et overblik over information
om den primære part
Kommunebrugeren har nu fået et overblik over den primære part og orienterer sig
i informationen.
A
/
S

Slutresultat
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Handlinger
 Kommunebrugeren søger med en eller flere kendte oplysninger på den primære part
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Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>

Dokumentnavn
SAPA Kravspecifikation Version 0_3 (22-mar-2013)
(KOMMUNEHØRING)
Projektnavn
<SAPA>

Projektnummer
<1066>

Dokumentdato

Dokumentejer
<KMJ>

Sideangivelse

<22-03-2013>

48 af 166

SAPA Kravspecifikation – bilag 2

Sluttilstand
Bemærkninger:

Krav #22

Use case 100: Søg og vis overblik over primær part

Kategori:

K

Beskrivelse:

Use case 100 skal være opfyldt

Krav #23

Use case 100: Redegør for løsningen

Kategori:

K

Beskrivelse:

Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for, hvordan løsningen
opfylder use casen.

Type:

Type:

Funktionelt

Funktionelt

Use case nr.:105

Navn: Se primære parter for en organisatorisk
enhed

Henvisning til krav [nr.]

Udfyldt af:
HGS/LIA

Baseret på følgende lovgivning

Igangsættende aktører:
Kommunebrugeren

Formål, beskrivelse og afgrænsning

Use casen beskriver hvordan kommunebrugeren ser hvilke primære parter
der relaterer sig til en organisatorisk enhed eller kommunebrugeren selv

Hændelse

Kommunebrugeren ønsker at finde alle primære parter med relation til en
konkret organisatorisk enhed eller kommunebruger

Startbetingelser

Kommunebrugeren kender en eller flere oplysninger (metadata) på den organisatoriske enhed eller kommunebruger
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Handlinger
 Kommunebrugeren søger vha. en eller flere kendte oplysninger om den organisatoriske
enhed eller kommunebruger
Resultatet af søgningen bliver vist og kommunebrugeren afgrænser evt. resultatet for at
finde rette organisatorisk enhed eller kommunebruger

Version
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Kommunebrugeren vælger den rette organisatorisk enhed eller kommunebruger og får
vist et overblik over primære parter, der har en relation til den organisatoriske enhed eller
kommunebruger



Kommunebrugeren kan markere en konkret primær part og få vist yderligere oplysninger

Slutresultat

Kommunebrugeren har et overblik over primære parter relateret til den organisatoriske enhed eller kommunebruger og orienterer sig i informationen

Alternativt:
 Kommunebrugeren kan vælge en primær part og få et overblik over information om denne (use case 100)

Sluttilstand

Krav #24

Use case 105: Se primære parter for en organisatorisk enhed

Kategori:

K

Beskrivelse:

Use case 105 skal være opfyldt

Krav #25

Use case 105: Redegør for løsningen

Kategori:

K

Beskrivelse:

Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for, hvordan løsningen
opfylder use casen.

Type:

Funktionelt

Funktionelt

Henvisning til krav [nr.]

Udfyldt af: MIB

Baseret på følgende lovgivning

Igangsættende aktører:
Kommunebrugeren

Formål, beskrivelse og afgrænsning

Use casen beskriver hvordan kommunebrugeren ser hvilke primære parter
der relaterer sig til en sekundær part (fx læge, kontaktperson i kommunen)

Version
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Navn: Se primære parter for en sekundær part

Hændelse
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Bemærkninger:

Kommunebrugeren ønsker at finde alle relevante primære parter med relati-
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on til en konkret sekundær part
Startbetingelser

Kommunebrugeren kender en eller flere oplysninger (metadata) på den sekundære part

Handlinger
 Kommunebrugeren søger vha. en eller flere kendte oplysninger om den sekundære part


Resultatet af søgningen bliver vist og kommunebrugeren afgrænser evt. resultatet for at
finde rette sekundære part



Kommunebrugeren vælger den rette sekundære part og får vist et overblik over primære
parter, der har en relation til den sekundære part



Kommunebrugeren kan markere en konkret primær part og få vist yderligere oplysninger

Slutresultat

Kommunebrugeren har et overblik over primære parter relateret til den sekundære part og orienterer sig i informationen

Alternativt:
 Kommunebrugeren kan vælge en primær part og få et overblik over information om denne (use case 100)

Sluttilstand
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Krav #26

Use case 111: Se primære parter for en sekundær part

Kategori:

K

Beskrivelse:

Use case 111 skal være opfyldt

Krav #27

Use case 111: Redegør for løsningen

Kategori:

K

Beskrivelse:

Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for, hvordan løsningen
opfylder use casen.
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Bemærkninger:
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Use case nr.:110

Navn: Søg og vis overblik over sekundære parter for en primær part

Henvisning til krav [nr.]

Udfyldt af: MIB

Baseret på følgende lovgivning

Igangsættende aktører:
Kommunebrugeren

Formål, beskrivelse og afgrænsning

Formålet med denne use casen er at beskrive hvordan kommunebrugeren får
overblik over sekundære parter (fx læge, kontaktperson i kommunen), der
relaterer sig til en primær part eller en organisatorisk enhed.

Hændelse

Kommunebrugeren skal fx oplyse en sag på en part

H
a
n
d
s

Startbetingelser
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5.5.2 Use cases for Partoverblikket

Handlinger
Kommunebrugeren søger og får vist et overblik (metadata) over sekundære parter for en

Version
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primær par


Kommunebrugeren afgrænser evt. overblikket yderligere

Slutresultat

Kommunebrugeren har overblik over sekundære parter der relaterer sig til den
primære part eller organisatoriske enhed. Kommunebrugeren orienterer sig i informationen.

Alternativt:
 Kommunebrugeren kan markere en konkret sekundær part og få vist yderligere oplysninger om denne

Sluttilstand
Bemærkninger:

Krav #28

Use case 110: Søg og vis overblik over sekundære parter

Kategori:
Beskrivelse:

K
Use case 110 skal være opfyldt

Krav #29

Use case 110: Redegør for løsningen

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type:
Funktionelt
Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for, hvordan løsningen
opfylder use casen.

Type:

Funktionelt

Use case nr:.150

Navn: Søg og vis sagsoverblik

Henvisning til krav [nr.]

Udfyldt af: SAPA
projektgruppe

Baseret på følgende lovgivning

Igangsættende aktører:
Kommunebruger

Formål, beskrivelse og afgrænsning

Formålet med denne use case er at beskrive, hvordan kommunebrugeren får
overblik over, hvilke sager der findes på en part (fx en borger eller en virksomhed) eller indenfor en organisatorisk enhed.

Hændelse

Kommunebrugeren skal fx oplyse en sag på en part eller give en status på en
eller flere sager til en part, der har henvendt sig.

KOMBIT A/S ©
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Startbetingelser
Handlinger
 Kommunebrugeren søger og får vist et sagsoverblik (metadata)

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>
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Kommunebrugeren afgrænser evt. overblikket yderligere

Slutresultat

Kommunebrugeren har overblik over de sager, der findes på parten eller indenfor
den organisatoriske enhed på tværs af forskellige kildesystemer i kommunen.
Kommunebrugeren orienterer sig i informationen.

Alternativt:

Sluttilstand
Bemærkninger:

Krav #30

Use case 150: Søg og vis sagsoverblik

Kategori:
Beskrivelse:

K
Use case 150 skal være opfyldt

Krav #31

Use case 150: Redegør for løsningen

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type:
Funktionelt
Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for, hvordan løsningen
opfylder use casen.

Type:

Funktionelt

Use case nr.:160

Navn: Søg og vis dokumentoverblik

Henvisning til krav [nr.]

Udfyldt af: SAPA
projektgruppe

Baseret på følgende lovgivning

Igangsættende aktører:
Kommunebrugeren

Formål, beskrivelse og afgrænsning

Formålet med denne use case er, at beskrive, hvordan kommunebrugeren får
overblik over de dokumenter, der findes på en part (fx en borger eller en
virksomhed) eller indenfor en organisatorisk enhed.

Hændelse

Kommunebrugeren skal fx oplyse en sag på en part eller give en status på en
eller flere sager til en part, der har henvendt sig.

KOMBIT A/S ©



A
/
S

Handlinger
 Kommunebrugeren søger og får vist et dokumentoverblik (metadata) og afgrænser evt.
overblikket yderligere

H
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Startbetingelser

Kommunebrugeren orienterer sig i dokumentoverblikket og kan vælge at få vist indholdet
af et eller flere af dokumenterne via et hop til det sagsbærende system, der holder do-

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>
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kumentet (fx ESDH eller fagsystem).
Slutresultat

Kommunebrugeren har fået et overblik over de dokumenter, der er på parten eller
på den organisatoriske enhed på tværs af forskellige kildesystemer. Kommunebrugeren orienterer sig i informationen.

Alternativt:

Sluttilstand
Bemærkninger:

Krav #32

Use case 160: Søg og vis dokumentoverblik

Kategori:

K

Beskrivelse:

Use case 160 skal være opfyldt

Krav #33

Use case 160: Redegør for løsningen

Kategori:

K

Beskrivelse:

Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for, hvordan løsningen opfylder use casen.

Type:

Type:

Funktionelt

Funktionelt

Use case nr.:180

Navn: Søg og vis bevillingsoverblik

Henvisning til krav [nr.]

Udfyldt af: SAPA
projektgruppe

Baseret på følgende lovgivning

Igangsættende aktører:
Kommunebrugeren

Formål, beskrivelse og afgrænsning

Formålet med denne use case er at beskrive, hvordan kommunebrugeren får
et bevillingsoverblik ift en part (fx borger eller virksomhed) eller inden for en
organisatorisk enhed

Hændelse

Kommunebrugeren skal bruge et overblik over bevilgede ydelser

KOMBIT A/S ©

Slutresultat

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>
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 Kommunebrugeren søger og får vist et bevillingsoverblik (metadata) og afgrænser evt.
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Startbetingelser

Kommunebrugeren har fået et overblik over de bevillinger, bevilgede ydelser og
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effektueringsplaner, der findes på parten eller på den organisatoriske enhed på
tværs af forskellige kildesystemer i kommunen. Kommunebrugeren orienterer sig i
informationen
Alternativt:

Sluttilstand

Krav #34

Use case 180: Søg og vis bevillingsoverblik

Kategori:

K

Beskrivelse:

Use case 180 skal være opfyldt

Krav #35

Use case 180: Redegør for løsningen

Kategori:

K

Beskrivelse:

Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for, hvordan løsningen
opfylder use casen

Type:

Type:

Funktionelt

Funktionelt

Use case nr.:203

Søg og vis journalnotatsoverblik

Henvisning til krav [nr.]

Udfyldt af: SAPA
projektgruppe

Baseret på følgende lovgivning:

Igangsættende aktører:
Kommunebrugeren

Formål, beskrivelse og afgrænsning

Formålet med denne use case er at beskrive, hvordan kommunebrugeren får
overblik over hvad der er af journalnotater på en part eller indenfor en organisatorisk enhed.

H
a
n
d
s

Et journalnotat er den tekst som en aktør (medarbejder, it-system) formulerer i forbindelse med en hændelse/aktivitet/kommunikation på en sag. Det
kan f.eks.være en telefonsamtale, en samtale med en borger eller kollega,
eller til at dokumentere en handling, der er foretaget i et system.

Offentlighedslovens § 6, stk. 1.

A
/
S

©

Bemærkninger:

KOMBIT A/S ©

Aktøren har pligt til at skrive journalnotater på de sager de arbejder med i

Version
<0.3>
Fase
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henhold til offentlighedslovens § 6, stk. 1.

Hændelse

Kommunebrugeren skal fx oplyse en sag på en part eller give en status på en
eller flere sager til en part, der har henvendt sig.

Startbetingelser



Handlinger
Kommunebrugeren søger og får vist et journalnotatsoverblik og afgrænser evt. overblikket yderligere.
Kommunebrugeren kan vælge at udfolde et eller flere af de viste journalnotater så kommunebrugeren kan orientere sig (read only) direkte i journalnotaterne.

Slutresultat

Kommunebrugeren har fået et overblik over de journalnotater, der findes på parten eller på den organisatoriske enhed på tværs af forskellige sager fra forskellige
kildesystemer. Kommunebrugeren orienterer sig i informationen.

Alternativt:

Krav #36

Use case 203: Søg og vis journalnotatsoverblik

Kategori:

K

Beskrivelse:

Use case 203 skal være opfyldt

Krav #37

Use case 203: Redegør for løsningen

Kategori:

K

Beskrivelse:

Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for, hvordan løsningen
opfylder use casen.

Krav #38

Use case 204: Visuel fremstilling

Kategori:

K

Beskrivelse:

Løsningen bør understøtte en visuel forskel på journalnotaterne afhængig af
hvilken forvaltning, der har skrevet dem, fx farveforskel.

KOMBIT A/S ©

Use case nr.: 402

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>

Type:

Type:

Type:

Funktionelt

Funktionelt

Funktionelt
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Sluttilstand

Navn: Søg og vis kommunikationsoverblik med
og om part
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Udfyldt af: SAPA
projektgruppe

Baseret på følgende lovgivning:

Igangsættende aktører:
Kommunebrugeren

Formål, beskrivelse og afgrænsning

Formålet med denne use case er at beskrive, hvordan kommunebrugeren får
overblik over hvad der har været af kommunikation mellem en part og kommune (fx ind- og udgående post og relevante journalnotater)

Hændelse

Kommunebrugeren skal oplyse en sag på en part eller give en status på en
eller flere sager til en part, der har henvendt sig.

Startbetingelser

Use case 100 er opfyldt

Handlinger
 Kommunebrugeren søger og får vist et kommunikationsoverblik og afgrænser evt. overblikket yderligere


Kommunebrugeren kan vælge at udfolde et eller flere af de viste journalnotater så kommunebrugeren kan orientere sig (read only) direkte i journalnotaterne.



Kommunebrugeren og kan vælge at få vist indholdet af et eller flere af dokumenterne via
et hop til fagsystemet

Slutresultat

Kommunebrugeren har fået et overblik over den kommunikation, der findes med
og om parten på tværs af forskellige kildesystemer i kommunen og orientere sig i
informationen

Alternativt:

KOMBIT A/S ©

Krav #39

Use case 402: Søg og vis kommunikationsoverblik med og om part

Kategori:

K

Beskrivelse:

Use case 402 skal være opfyldt

Krav #40

Use case 402: Redegør for løsningen

Kategori:

K

Beskrivelse:

Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for, hvordan løsningen
opfylder use casen.

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>

Type:

Type:

Funktionelt

Funktionelt
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Sluttilstand
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Krav #41

Visning af kommunikation

Kategori:

K

Beskrivelse:

Løsningen skal sikre at de søgte kommunikationsformer (fx journalnotater og
dokumenter) vises i kronologisk rækkefølge.

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>

Type:

Funktionelt
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Use case nr.:501

Navn: Viderebehandling af overblik

Henvisning til krav [nr.]

Udfyldt af: SAPA
projektgruppe

Baseret på følgende lovgivning

Igangsættende aktører:
Kommunebrugeren

Formål, beskrivelse og afgrænsning

Formålet med denne use case er at beskrive, hvordan kommunebrugeren
viderebehandler et overblik. Viderebehandling kan være at printe, vedhæfte
til en mail, eksportere til gængse filformater.

Hændelse

Kommunebrugeren skal holde møde med sine kollegaer og vil printe, vedhæfte overblik til mail etc.

Startbetingelser
Handlinger
 Kommunebrugeren vælger hvilke dele (fx metadata eller/og indhold) af det viste overblik,
der skal viderebehandles


Kommunebrugeren vælger type af viderebehandling

Slutresultat

Kommunebrugeren har fået viderebehandlet de valgte dele fra overblikket

Alternativt:

Sluttilstand

KOMBIT A/S ©

Krav #42

Use case 501: Viderebehandling af overblik

Kategori:

K

Beskrivelse:

Use case 501 skal være opfyldt

Krav #43

Use case 501: Redegør for løsningen

Kategori:

K

Beskrivelse:

Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for, hvordan løsningen
opfylder use casen.

Krav #44

Print

Kategori:

K

Beskrivelse:

UDESTÅR: Krav til print skal defineres

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>

Type:

Type:

Funktionelt

Funktionelt
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Bemærkninger:

Type:
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Krav #45

Filformater

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type:
Løsningen skal understøtte filformaterne:
- Docx o.l.
- Pdf
- Xlsx o.l.
- Xml
- Pptx o.l.
- Kommasepareret
- …..

Funktionelt

Generelle krav på tværs af løsningen
I dette afsnit beskrives en række krav til søgninger og visninger, som gælder på tværs af use
cases.
5.5.3

5.5.3.1

Generelle krav: Søgninger

KOMBIT A/S ©

Søgning på oplysninger/metadata

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type:
Funktionelt
Det skal være muligt at søge på samtlige oplysninger/metadata (for et
objekt) jf. begrebs- og informationsmodellen.

Krav #47

Avanceret søgning

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type:
Funktionelt
Det skal være muligt at søge på flere parametre samtidigt (avanceret
søgning).

Krav #48

Tekstbaseret og visuel søgning

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type:
Funktionelt
Leverandøren bedes beskrive, hvordan løsningen kan understøtte
tekstbaserede og visuelle søgemuligheder.

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>
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Da SAPA skal kunne give brugerne et hurtigt partsoverblik, er en veludbygget, hurtig
og fleksibel søgefunktionalitet af afgørende betydning. Nedenfor er derfor skitseret
en række generelle krav til funktionalitet til at understøtte en brugers søgning.
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Fritekstsøgning

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type:
Funktionelt
Løsningen skal understøtte fritekstsøgning på både metadata og indhold i journalnotater (Sags- og dokumentindekset)

Krav #50

Fritekstsøgning

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type:
Funktionelt
Løsningen skal understøtte søgning på sager og dokumenter på metadata (Sags- og dokumentindekset)

Krav #51

Wildcard søgning - boolsk

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type:
Funktionelt
Løsningen skal understøtte søgninger med boolske operatorer som fx
AND, OR, NOT

Krav #52

Wildcard søgning - trunkering

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type:
Funktionelt
Løsningen skal understøtte søgninger med trunkeringer (”*” og ”?”)

Krav #53

Wildcard søgning - maskering

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type:
Funktionelt
Løsningen skal understøtte søgninger med maskering (”*” og ”?”)

Krav #54

Intelligent søgning

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type:
Funktionelt
Leverandøren bedes beskrive, hvordan løsningen kan understøtte intelligent søgning, der foreslår forudfyldning.

Krav #55

Kontekstbaseret søgning

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type:
Funktionelt
Leverandøren bedes beskrive, hvordan løsningen kan understøtte kontekstbaseret søgninger (baseret på oplysninger om bruger eller organisation), således at brugeren kun ser relevante oplysninger i sine overblik.

Version
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Krav #56

Filtrering og sortering af søgeresultater

Kategori:

K

Beskrivelse:

Når en bruger har foretaget en søgning, skal det være muligt at filtrere
og sortere søgeresultatet, fx få vist resultatet i kronologisk rækkefølge
eller datorelateret.

Krav #57

Faste søgninger

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type:
Funktionelt
Leverandøren bedes beskrive, hvordan løsningen kan understøtte, at
kommunebrugeren kan opsætte, navngive, gemme og genbruge faste
søgninger, samt dele faste søgninger med andre kommunebrugere.

Krav #58

Opsætning af faste søgninger

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type:
Funktionelt
Leverandøren bedes beskrive, hvordan løsningen kan understøtte opsætning af faste søgninger. Faste søgninger skal kunne gøres af såvel
administrator som bruger.

KOMBIT A/S ©

Funktionelt

Generelle krav: Visninger
Visning af oplysninger/metadata

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type:
Funktionelt
Leverandøren bedes beskrive, hvordan løsningen kan understøtte visning af samtlige oplysninger/metadata for et objekt jf. begrebs- og informationsmodellen.

Krav #60

Kildesystemer

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type:
Funktionelt
Løsningen skal sikre at det tydeligt fremgår i de forskellige overblik og
indblik hvilket IT-system (kilde-, støtte- eller andet) et objekt (fx sag,
journalnotat, dokument) kommer fra.

Version
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5.5.3.2

Type:
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Krav #61

Tydeliggørelse af rettigheder

Kategori:

K

Beskrivelse:

Leverandøren bedes beskrive, hvordan løsningen kan visuelt tydeliggøre, hvilke objekter, fx sager eller dokumenter, som kommunebrugeren
har rettighed til at tilgå.

Krav #62

Design af visninger

Kategori:
Beskrivelse:

K

Type:

Funktionelt

Type:
Funktionelt
Leverandøren bedes beskrive, hvordan løsningen kan understøtte visninger, der:
 tilgodeser kommunebrugerens behov for et hurtigt overblik
på tværs af flere objekter,
 tilgodeser mere afgrænsede, præcise, detaljerede visninger
på enkelte udvalgte objekter for sig.

Der lægges særligt vægt på smidig navigation (fx skift, hop, zoom
ind/ud) mellem overordnede visninger og afgrænsede visninger.
Disse visninger skal kunne opsættes fleksibelt af en administrator.

Krav #63

Kildesystemer

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type:
Funktionelt
Leverandøren bedes beskrive, hvordan løsningen kan understøtte visning af oversigt over de kildesystemer, der udstiller data, som den pågældende kommunebrugere har adgang til.

Krav #64

Partsinformationer

Kategori:

K

Beskrivelse:

Løsningen skal sikre at følgende partsinformationer altid er synlige når en part
er søgt frem, og kommunebrugeren navigerer rundt i de forskellige overblik
og indblik:

Type:

KOMBIT A/S ©

Version
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Stamdata:
o CPR, CVR, BBR, eller ESR
o Navn
o Adresse
o …
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-

Funktionelt
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Krav #65

Partsinformationer

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type:
Funktionelt
Løsningen skal sikre at følgende partsinformationer altid er nemt tilgængelige
når en part er søgt frem, og kommunebrugeren navigerer rundt i de forskellige overblik og indblik:










Forældremyndighedsindehaver
Værge
Kontaktpersonsoplysninger
Familie
Adressehistorik
Telefon nr.
E-mail
Læge
….

Krav #66

Caveoplysninger

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type:
Funktionelt
7
Caveoplysninger , er oplysninger som kommunebrugeren skal være særlig
opmærksom på i forhold til parten.

Cave og partskontaktsoplysninger – kilde

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type:
Funktionelt
Løsningen skal sikre at det tydeligt fremgår hvilke partkontaktoplysninger og
caveoplysninger der kommer fra kildesystemer og hvilke der er manuelt indtastet af en kommunebruger

A
/
S

Krav #67

H
a
n
d
s

©

Løsningen skal understøtte at caveoplysninger fra kildesystemer samt manuelt opsatte caver (fx part optræder voldelig) tydeligt fremgår for brugeren
(også gerne visualiseret)

7

KOMBIT A/S ©

CAVE betyder vogt dig eller undgå og er i denne betydning oplysninger man skal være særlig opmærksom på i forhold til
parten.

Version
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5.5.4 Use cases for yderligere indblik

Use case nr.:502

Navn: Vis sag

Henvisning til krav [nr.]

Udfyldt af: SAPA
projektgruppe

Baseret på følgende lovgivning

Igangsættende aktører:
Kommunebrugeren

Formål, beskrivelse og afgrænsning

Formålet med denne use case er at beskrive, hvordan kommunebrugeren får
vist indholdet i en bestemt sag

Hændelse

Kommunebrugeren skal oplyse en sag

Startbetingelser

Kommunebrugeren har søgt sagen frem

Handlinger
 Kommunebrugeren vælger at få vist sagen


Kommunebrugeren kan se oplysninger (metadata) om sagen



Kommunebrugeren kan se sagens konkrete indhold dvs. journalnotater og dokumenter



Kommunebrugeren afgrænser evt. overblikket

Slutresultat

Kommunebrugeren har fået vist sagen og dens indhold.

A
/
S

Sluttilstand

H
a
n
d
s

©

Alternativt:

KOMBIT A/S ©

Bemærkninger:

Version
<0.3>
Fase
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Krav #68

Use case 502: Vis sag

Kategori:
Beskrivelse:

K
Use case 100 skal være opfyldt

Krav #69

Use case 502: Redegør for løsningen

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type:
Funktionelt
Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for, hvordan løsningen
opfylder use casen.

Type:

Funktionelt

Use case nr.:503

Navn: Vis dokument

Henvisning til krav [nr.]

Udfyldt af: SAPA
projektgruppe

Baseret på følgende lovgivning

Igangsættende aktører:
Kommunebrugeren

Formål, beskrivelse og afgrænsning

Formålet med denne use case er at beskrive, hvordan kommunebrugeren får
vist et bestemt dokument.

Hændelse

Kommunebrugeren skal oplyse sag.

Startbetingelser

Kommunebrugeren har søgt dokumentet frem

Handlinger
 Kommunebrugeren kan se oplysninger (metadata) om dokumentet


Kommunebrugeren vælger at se dokumentets konkrete indhold via et hop til fagsystemet



Kommunebrugeren afgrænser evt. overblikket.

Slutresultat

Kommunebrugeren har fået vist dokumentets oplysninger og indhold

Alternativt:

Sluttilstand

KOMBIT A/S ©

Use case 503: Vis dokument

Kategori:
Beskrivelse:

K
Use case 503 skal være opfyldt

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>

Type:

Funktionelt

A
/
S

Krav #70
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Bemærkninger:
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Krav #71

Use case 503: Redegør for løsningen

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type:
Funktionelt
Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for, hvordan løsningen
opfylder use casen.

Use case nr.:504

Navn: Vis journalnotat

Henvisning til krav [nr.]

Udfyldt af: SAPA
projektgruppe

Baseret på følgende lovgivning

Igangsættende aktører:
Kommunebrugeren

Formål, beskrivelse og afgrænsning

Formålet med denne use case er at beskrive, hvordan kommunebrugeren får
vist et bestemt journalnotat.

Hændelse

Kommunebrugeren skal oplyse sag

Startbetingelser

Kommunebrugeren har søgt journalnotat frem

Handlinger
 Kommunebrugeren vælger at få vist journalnotatet


Kommunebrugeren kan se oplysninger (metadata) om journalnotatet



Kommunebrugeren kan se journalnotatets konkrete indhold



Kommunebrugeren afgrænser evt. overblikket

Slutresultat

Kommunebrugeren har fået vist journalnotatets oplysninger og indhold

Alternativt:

Sluttilstand

KOMBIT A/S ©

Krav #72

Use case 504 :Vis journalnotat

Kategori:

K

Beskrivelse:

Use case 504 skal være opfyldt

Krav #73

Use case 504: Redegør for løsningen

Kategori:
Beskrivelse:

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>

Type:

Funktionelt
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S
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Bemærkninger:

K
Type:
Funktionelt
Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for, hvordan løsningen
opfylder use casen.
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Use case nr.:505

Navn: Vis bevilget ydelse

Henvisning til krav [nr.]

Udfyldt af: SAPA
projektgruppe

Baseret på følgende lovgivning

Igangsættende aktører:
Kommunebrugeren

Formål, beskrivelse og afgrænsning

Formålet med denne use case er at beskrive, hvordan kommunebrugeren får
vist oplysninger om en bevilget ydelse

Hændelse

Kommunebrugeren skal oplyse en sag

Startbetingelser

Kommunebrugeren har søgt bevillingen frem

Handlinger
 Kommunebrugeren vælger at få vist den bevilgede ydelse


Kommunebrugeren kan se oplysninger (metadata) om bevillingen



Kommunebrugeren afgrænser evt. overblikket

Slutresultat

Kommunebrugeren har fået vist bevillingen og dens oplysninger

Alternativt:

Sluttilstand

KOMBIT A/S ©

Krav #74

Use case 505 :Vis bevilget ydelse

Kategori:

K

Beskrivelse:

Use case 505 skal være opfyldt

Krav #75

Use case 505: Redegør for løsningen

Kategori:

K

Beskrivelse:

Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for, hvordan løsningen
opfylder use casen.

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>

Type:

Type:

Funktionelt

Funktionelt
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Bemærkninger:
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5.5.5 Use cases for videre information uden for SAPA

Use case nr.: 130

Navn: Hop til kildesystem

Henvisning til krav [nr.]

Udfyldt af: SAPA
projektgruppe

Baseret på følgende lovgivning

Igangsættende aktører:
Kommunebrugeren

Formål, beskrivelse og afgrænsning

Denne use case beskriver hvordan kommunebrugeren kan hoppe fra SAPA til
et kildesystem ved at klikke på et objekt (fx sag, dokument, journalnotat, bevilling, mv.)

Hændelse

Kommunebrugeren skal hoppe til kildesystem for at orientere sig eller for at
arbejde i systemet

Startbetingelser

Der skal være et objekt man kan hoppe fra

Handlinger
 Kommunebrugeren hopper til det relevante objekt i kildesystemet
Slutresultat

Kommunebrugeren befinder sig på det relevante objekt i kildesystemet og kan
sagsbehandle herfra

Alternativt:

Sluttilstand

KOMBIT A/S ©

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>
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Bemærkninger:

Dokumentnavn
SAPA Kravspecifikation Version 0_3 (22-mar-2013)
(KOMMUNEHØRING)
Projektnavn
<SAPA>

Projektnummer
<1066>

Dokumentdato

Dokumentejer
<KMJ>

Sideangivelse

<22-03-2013>

70 af 166

Krav #76

Use case 130: Hop til kildesystem

Kategori:

K

Beskrivelse:

Use case 130 skal være opfyldt

Krav #77

Use case 130: Redegør for løsningen

Kategori:

K

Beskrivelse:

Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for, hvordan løsningen
opfylder use casen.

Krav #78

Use case 130 og 131: Hop til og fra andet IT-system

Kategori:

K

Beskrivelse:

Løsningen skal understøtte hop til og fra SAPA og til og fra andre relevante
kildesystemer ved brug af følgende metadata:
- CPR-nummer
- CVR-nummer
- P-nummer
- BBR-nummer
- ESR-nummer
- Adresse
- Sagsnummer
- KLE-nummer
- Dokumentnummer

Krav #79

Use case 130

Kategori:

K

Beskrivelse:

Løsningen skal tydeligt vise hvilket IT-system der hoppes til, når en hop funktion vælges

Krav #80

Use case 130

Kategori:

K

Beskrivelse:

Løsningen skal gøre det muligt at hoppe fra objekter i SAPA til det relevante
kildesystemer

KOMBIT A/S ©

Use case nr. 131

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>

Type:

Type:

Type:

Type:

Type:

Funktionelt

Funktionelt

Funktionelt

Funktionelt

Funktionelt
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SAPA Kravspecifikation – bilag 2

Navn: Hop fra kildesystem
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Udfyldt af: SAPA
projektgruppe

Baseret på følgende lovgivning [X]

Igangsættende aktører:
Kommunebrugeren

Formål, beskrivelse og afgrænsning

Denne use case beskriver hvordan kommunebrugeren, fra et kildesystem,
kan hoppe til et relevant overbliksbillede i SAPA.

Hændelse

Kommunebrugeren står i et kildesystem og ønsker at hoppe til ….. i SAPA.

Startbetingelser

Der skal være et objekt man kan hoppe fra fx sag, dokument, journalnotat.

Handlinger
 Kommunebrugeren hopper til det relevante objekt i SAPA
Slutresultat

SAPA er åbnet kommunebrugeren befinder sig på det relevante objekt og kan foretage diverse handlinger herfra

Alternativt:

Sluttilstand

KOMBIT A/S ©

Krav #81

Use case 131: Hop fra kildesystem

Kategori:

K

Beskrivelse:

Use case 131 skal være opfyldt

Krav #82

Use case 131: Redegør for løsningen

Kategori:

K

Beskrivelse:

Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for, hvordan løsningen
opfylder use casen.

Type:

Type:

Funktionelt

Funktionelt

Navn: Kommunikation med anden kommunebruger

Henvisning til krav [nr.]

Udfyldt af: SAPA
projektgruppe

Baseret på følgende lovgivning [X]

Igangsættende aktører:
Kommunebrugeren

Formål, beskrivelse og af-

Use casen beskriver hvordan kommunebrugeren kan kommunikere (chatte,
videokonferere mv.) med en anden kommunebruger om en eller flere sager

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>

A
/
S

Use case nr: 120

H
a
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d
s
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Bemærkninger:
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grænsning

og dokumentere på sagen

Hændelse

Kommunebrugeren skal oplyse en sag, men har brug for en kort dialog med
en anden kommunebruger (fx i form af en chat)

Startbetingelser

Kommunebrugeren har spørgsmål til en sag

Handlinger
 Kommunebrugeren ser om anden kommunebruger er tilgængelig for kommunikation


Kommunebrugeren starter kommunikation fx med en bestemt sags kommunebruger



Kommunebrugeren afslutter kommunikationen



Kommunebrugeren vælger om al eller dele af kommunikationen mv. skal journaliseres på
sagen

Slutresultat

Kommunebrugeren har været i dialog med anden kommunebruger fx for at få oplyst sag yderligere.

Alternativt:

Sluttilstand

Evt. kommunikation journaliseret på en sag

Bemærkninger:
Krav #83

Use case 120: Kommunikation med anden kommunebruger

Kategori:

K

Beskrivelse:

Use case 120 skal være opfyldt

Krav #84

Use case 120: Redegør for løsningen

Kategori:

K

Beskrivelse:

Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for, hvordan løsningen
opfylder use casen..

Type:

Type:

Funktionelt

Funktionelt

KOMBIT A/S ©

K

Beskrivelse:

[Undersøg juridiske krav ift. chat, videokonferencer, o.lign.]

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>

Type:

Funktionelt

A
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Kategori:

H
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Krav #85
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Use case nr.:
401

Navn: Registrer og opdater partskontaktoplysninger

Henvisning til krav [nr.]

Udfyldt af: SAPA
projektgruppe

Baseret på følgende lovgivning

Igangsættende aktører:
Kommunebrugeren

Formål, beskrivelse og afgrænsning

Formålet med denne use case er at beskrive, hvordan kommunebrugeren
registerer og opdaterer partskontaktoplysninger tilhørende en part (fx en
borger eller en virksomhed).

Hændelse

Kommunebrugeren får nogle partskontaktoplysninger, der skal registreres

Startbetingelser

Use case 100 er opfyldt

Handlinger
 Kommunebrugeren registrerer og opdaterer partskontaktoplysningerne for parten med
de nye informationer.
Slutresultat

Kommunebrugeren har registreret eller opdateret partskontaktoplysninger om
parten

Alternativt:

Sluttilstand

De udvalgte partskontaktoplysninger er opdateret

Bemærkninger:
CPR- og CVR-registeroplysninger udstilles via Serviceplatformen i SAPA i forvejen og kan ikke opdateres via denne use case eller i SAPA. De fællesoffentlige grunddata holdes og vedligeholdes i
CPR og CVR.
Kontaktdata for parter, er fx foretrukken kommunikationskanal pr. sagstype, e-mail-adresse, mobiltelefonnummer, digital post, foretrukket sprog, behov for tolkebistand, foretrukket kommunikationsmedie, o.lign.

KOMBIT A/S ©

Krav #86

Use case 401: Registrer og opdater partskontaktoplysninger

Kategori:

K

Beskrivelse:

Use case 401 skal være opfyldt

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>

Type:

Funktionelt
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NB! Kontaktdata holdes af og vedligeholdes støttesystemet Kontaktdata (der er under afklaring
som fælleskommunalt støttesystem og ikke er i scope for denne kravspecifikation), men det skal
være muligt at vedligeholde disse kontaktdata fra SAPA-løsningens brugergrænseflade.
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Krav #87

Use case 401: Redegør for løsningen

Kategori:

K

Beskrivelse:

Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for, hvordan løsningen
opfylder use casen..

Type:

Funktionelt

5.5.6 Use cases for Sagsarbejde Light

Use case nr.: 204

Navn: Opret journalnotat

Henvisning til krav [nr.]

Udfyldt af: SAPA
projektgruppe

Baseret på følgende lovgivning:

Igangsættende aktører:
Kommunebrugeren

Formål, beskrivelse og afgrænsning

Formålet med denne use case er at beskrive, hvordan kommunebrugeren
opretter og journaliserer et journalnotat via SAPA og ned i en sag i det relevante sagsbærende it-system.

Hændelse

Kommunebrugeren får nogle oplysninger eller gør sig nogle overvejelser, der
skal dokumenteres i et journalnotat på sagen.

Startbetingelser

Der er en sag.

Handlinger


Kommunebrugeren opretter et nyt journalnotat



Kommunebrugeren journaliserer journalnotatet på en sag.
Et journalnotat er oprettet og journaliseret på en sag i det relevante sagsbærende
it-system.
A
/
S

Alternativt:

H
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Slutresultat

KOMBIT A/S ©

Kommunebruger ønsker at oprette et journalnotat, men der findes ikke en sag. Da skal kommunebruger gennemføre Use case 205.

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>
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Sluttilstand

Journalnotat er opstået og tilknyttet sagen.

Bemærkninger:

KOMBIT A/S ©

Krav #88

Use case 204: Opret journalnotat

Kategori:

K

Beskrivelse:

Use case 204 skal være opfyldt

Krav #89

Use case 204: Redegøre for løsningen

Kategori:

K

Beskrivelse:

Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for, hvordan løsningen
opfylder use casen.

Krav #90

Usecase 204: Lette manuelle indtastninger

Kategori:

K

Beskrivelse:

For at lette brugerens manuelle indtastninger skal løsningen understøtte, at
alle tilgængelige metadata automatisk tilknyttes i forbindelse med journalnotatsdannelse,.

Krav #91

Use case 204: Opret journalnotat

Kategori:

K

Beskrivelse:

Løsningen skal sikre, at når et journalnotat oprettes i ensagsbærende itløsning via SAPA, så overføres de nødvendige metadata automatisk.

Krav #92

Use case 204: Opret journalnotat

Kategori:

K

Beskrivelse:

Løsningen skal understøtte muligheden for en at en administrator kan opsætte prædefineret tekst til brug ved oprettelse af journalnotater

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>

Type:

Type:

Type:

Type:
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SAPA-løsningen forudsætter at hver kommune pr. sagstype angiver og vedligeholder aktuelle
oplysninger om, hvilke sagstyper, der understøttes af hvilke konkrete sagsbærende it-systemer.
Hvis den forudsætning ikke kan opfyldes, fordi det pågældende sagsbærende it-system ikke understøtter denne snitflade, vil SAPA-løsningen som en undtagelse og i en overgangsperiode stille
funktionalitet til rådighed, der sikrer at journalnotater kan lagres i SAPA-løsningen. Se særskilt
afsnit 6.6.3 om data i SAPA-løsningen.

Type:
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Krav #93

Use case 204: Knyt journalnotat til sag

Kategori:

K

Beskrivelse:

Løsningen skal sikre at et journalnotat altid er knyttet til en sag.

Krav #94

Use case 204: Journalnotat - status

Kategori:

K

Beskrivelse:

Kommunebrugeren kan sætte status på journalnotatet i form af kladde eller
godkendt. Et journalnotat med status som kladde, skal efter 24 timer automatisk skifte status til godkendt.

Type:

Type:

Funktionelt

Funktionelt

Use case nr.: 205

Navn: Opret sag

Henvisning til krav [nr.]

Udfyldt af: SAPA
projektgruppe

Baseret på følgende lovgivning

Igangsættende aktører:
Kommunebruger

Formål, beskrivelse og afgrænsning

Formålet med denne use case er at beskrive, hvordan kommunebrugeren opretter en sag via SAPA og ned i kildesystemet.

Hændelse

Kommunebrugeren får en henvendelse fra en part (fx borger eller virksomhed), der skal dokumenteres i en sag.

Startbetingelser

Oplysninger om part skal være kendt af kommunebrugeren

Handlinger
 Kommunebrugeren opretter en ny sag på baggrund af de tilgængelige oplysninger
(metadata) om sagen
Slutresultat

En sag er oprettet og gemt i kildesystemet.

Alternativt:

Sluttilstand

Sag er opstået.

KOMBIT A/S ©

Use case 205: Opret sag

Kategori:

K

Beskrivelse:

Use case 205 skal være opfyldt

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>
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Krav #96

Use case 205: Redegør for løsningen

Kategori:

K

Beskrivelse:

Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for, hvordan løsningen
opfylder use casen.

Krav #97

Use case 205: Opret sag

Kategori:

K

Beskrivelse:

Løsningen skal sikre, at når en sag oprettes i et kildesystem via SAPA, så udfyldes de nødvendige metatdata.

Krav #98

Use case 205: Opret sag

Kategori:

K

Beskrivelse:

Alle tilgængelige metadata skal automatisk bruges i forbindelse med
sagsdannelse, for at lette brugerens manuelle indtastninger

Type:

Type:

Type:

Funktionelt

Funktionelt

Funktionelt

Use case nr.: 506

Navn: Rediger journalnotat

Henvisning til krav [nr.]

Udfyldt af: SAPA
projektgruppe

Baseret på følgende lovgivning:

Igangsættende aktører:
Kommunebrugeren

Formål, beskrivelse og afgrænsning

Formålet med denne use case er at beskrive, hvordan kommunebrugeren
redigerer et journalnotat

Hændelse

Kommunebrugeren har modtaget nye oplysninger.

Startbetingelser

Der er et journalnotat (use case 204)

Handlinger


Kommunebrugeren kan vælge at redigere i sit eget journalnotatet, såfremt journalnotatet
kun er godkendt som kladde.



Kommunebrugeren godkender sit journalnotat.

Slutresultat

Det redigerede journalnotat er journaliseret på sagen.

Sluttilstand
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Alternativt:

KOMBIT A/S ©

Bemærkninger:
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Krav #99

Use case 506: Rediger journalnotat

Kategori:

K

Beskrivelse:

Use case 506 skal være opfyldt

Krav #100

Use case 506: Redegør for løsningen

Kategori:

(K

Beskrivelse:

Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for, hvordan løsningen
opfylder use casen.

Type:

Type:

Funktionelt

Funktionelt

5.5.7 Use cases for Administrator

Use case nr.: 901

Navn: Adm. Opsætning af brugergrænseflader

Henvisning til krav [nr.]

Udfyldt af: SAPA
projektgruppe

Baseret på følgende lovgivning [Nej]

Igangsættende aktører[Lokal
Administrator]

Formål, beskrivelse og afgrænsning

Denne Use cases formål er at beskrive hvordan den lokale administrator ønsker at oprette rolle-baseret SAPA brugergrænseflader (overblik) efter de
lokale behov. Forskellige roller har behov for forskellige tilpassede brugergrænseflader. Eksempel på en rolle er ”Jobcentermedarbejder afdeling Øst.

Der er opstået et behov for en skræddersyet SAPA brugergrænseflade

Startbetingelser

Der er givet input til administrator om et ønsket overblik (brugergrænseflade)

A
/
S

Hændelse
H
a
n
d
s

©

Det antages, at der er to SAPA specifikke system profiler: Administrator og
kommunebruger, af hensyn til brugergrænseflade opsætning

KOMBIT A/S ©

Handlinger
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På baggrund af det udtrykte behov, opbygger og tilpasser administratoren brugergrænsefladen ved brug af nogle foruddefinerede moduler. Alle brugergrænseflader er bygget op
på fx en kommune specifik baggrund indeholdende logo, farve og tekst – denne vil også
være opbygget af administrator.



Administrator hægter brugergrænsefladen op på fx en kommunal organisationsenhed



Administrator navngiver, gemmer og sætter brugergrænsefladen op til kommunale medarbejdere, så når disse åbner SAPA for første gang ser de den opsatte brugergrænseflade.



Administrator gemmer den opsatte brugergrænseflade i fx et katalog



Administrator redigerer og sletter brugergrænsefladen efter behov

Slutresultat

En brugergrænseflade er klar til brug og evt. tildelt fx en kommunal organisationsenhed

Alternativt:
Administrator vælger foruddefinerede brugergrænseflader (sat op af leverandør) og retter dem
evt. til efter behov

Sluttilstand

Brugergrænsefladen er gemt i fx et katalog over brugergrænseflader

Bemærkninger:

Krav #101

Use case 901: Adm. Opsætning af brugergrænseflader

Kategori:

K

Beskrivelse:

Use case 901 skal være opfyldt

Krav #102

Use case 901: Redegør for løsningen

Kategori:

K

Beskrivelse:

Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for, hvordan løsningen
opfylder use casen

KOMBIT A/S ©

Udfyldt af: SAPA
projektgruppe

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>

Type:

Funktionelt

Funktionelt

Navn: Tilpasning af personlig brugergrænseflade

Henvisning til krav [nr.]
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Use case nr: 902

Type:

Baseret på følgende lovgivning [Nej]
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Formål, beskrivelse og afgrænsning

Denne Use cases formål er at beskrive hvordan en bruger kan tilpasse den, af
SAPA administrator opsatte, brugergrænseflade. (Se use case 901).

Hændelse

En kommunal medarbejder har behov for at tilpasse den tildelte brugergrænseflade

Startbetingelser

En, af administrator, opsat brugergrænseflade er tildelt se use case 901

Handlinger


Den kommunale medarbejder tilpasser brugergrænsefladens opsætning ved at tilføje eller
fjerne moduler



Kommunebrugeren navngiver og gemmer brugergrænsefladen



Kommunebrugeren tilpasser brugergrænsefladens farvesammensætning o.l. men kan ikke
ændre på den kommune-/template-specifikke baggrund

Slutresultat

En tilpasset brugergrænseflade fremgår af kommunebrugerens liste over (egne)
brugergrænseflader

Alternativt:


Sluttilstand

Opsætningen for den redigerede brugergrænseflade er gemt

KOMBIT A/S ©

Krav #103

Use case 902: Tilpasning af personlig brugergrænseflade

Kategori:

K

Beskrivelse:

Use case 901 skal være opfyldt

Krav #104

Use case 902: Redegør for løsningen

Kategori:

K

Beskrivelse:

Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for, hvordan løsningen
opfylder use casen

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>

Type:

Type:

Funktionelt

Funktionelt
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5.5.8 Use cases for SAPA APPs og SAPA APP Shop

Use case nr.: 701

Navn: Søg efter sAPP

Udfyldt af: SAPA
projektgruppe

Henvisning til krav [nr.]

Igangsættende aktører:
Kommunebrugeren

Formål, beskrivelse og afgrænsning

Denne use case beskriver hvordan kommunebrugeren søger efter specifikke
sAPPs i SAPA APP Shop. Kommunebrugeren kan vælge at søge efter: fagområdespecifikke, kommunespecifikke eller teknologi specifikke APPs (f.eks.
sAPPs til tablets, smartphone, pc). (rollespecifikke?)

Hændelse

Kommunebrugeren har behov for yderligere indhold i SAPA f.eks. indenfor sit
fagområde, sin kommune (myndighed) eller til en bestemt teknologisk platform.

Startbetingelser

Kommunebrugeren har adgang til SAPA APP Shop

Handlinger
Kommunebrugeren åbner SAPA APP Shop
Kommunebrugeren søger efter specifik sAPP (fagområde, kommune eller teknologispecifikke (rollespecifik?))
 Kommunebrugeren afgrænser eventuelt søgeresultatet



Kommunebrugeren har fået overblik over relevant fagområde-, kommune- eller
teknologispecifikke (rollespecifikke) sAPP i SAPA APP Shop, afhængig af valgt søgning.
A
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S
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Slutresultat

KOMBIT A/S ©

Alternativt:
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Sluttilstand
Bemærkninger:

Krav #105

Use case 601: Søg efter sAPP

Kategori:

O

Beskrivelse:

Use case 601 skal være opfyldt

Krav #106

Use case 601: Redegør for løsningen

Kategori:

O

Beskrivelse:

Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for hvordan dette
kan understøttes i SAPA løsningen. Kunden lægger vægt på, at søgningen af sAPPs kan målrettes den enkelte bruger.

Use case nr.:705

Type:

Type:

Navn: Hent sAPP

Udfyldt af: SAPA
projektgruppe

Funktionelt

Funktionelle

Henvisning til krav [nr.]

Igangsættende aktører:
Kommunebrugeren

Formål, beskrivelse og afgrænsning

Denne use case beskriver hvordan kommunebrugeren henter en sAPP fra
SAPA APP Shop.

Hændelse

Kommunebrugeren har behov for yderligere indhold i SAPA.

Startbetingelser

Brugeren har fundet en bestemt sAPP i SAPA APP Shop

Handlinger
 Kommunebrugeren vælger en sAPP
 Den pågældende sAPP installeres i kommunebrugerens SAPA-løsning
Slutresultat

Kommunebrugeren har fået tilføjet en ny sAPP til sin SAPA-løsning

Sluttilstand
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Alternativt:

KOMBIT A/S ©

Bemærkninger:
Kommunebrugeren har til enhver tid kun adgang til sAPPs som vedkommende rettighedsmæssigt
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(f.eks. i forhold til pris, område, myndighed) har lov til at hente.
Krav #

Use case 605: Hent sAPP

Kategori:

O

Beskrivelse:

Use case 604 skal være opfyldt

Krav

Use case 605: Redegør for løsningen

Kategori:

O

Beskrivelse:

Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for hvordan dette
kan understøttes i SAPA løsningen. Kunden lægger vægt på, at hentning af sAPPs kan foregå på en enkelt måde for brugeren.

Use case nr.:706

Type:

Type:

Navn: Hent sAPP til rolle

Udfyldt af: SAPA
projektgruppe

Funktionelt

Funktionelle

Henvisning til krav [nr.]

Igangsættende aktører:
Administrator

Formål, beskrivelse og afgrænsning

Denne use case beskriver hvordan administratoren henter en sAPP fra SAPA
APP Shop til en bestemt rolle.

Hændelse

En bestemt gruppe af kommunebrugere (rolle) har behov for yderligere indhold i SAPA.

Startbetingelser

Administratoren har fundet en bestemt sAPP i SAPA APP Shop.

Handlinger
 Administratoren vælger en sAPP.
 Administratoren vælger hvilken rolle/roller som skal have tildelt sAPPen.
 Kommunebrugeren acceptere en nye sAPP (?)
 Den pågældende sAPP installeres i kommunebrugerens SAPA-løsning.
Slutresultat

Kommunebrugeren (som har den pågældende rolle) har fået tilføjet en ny sAPP til
sin SAPA-løsning

Sluttilstand
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Alternativt:

KOMBIT A/S ©

Bemærkninger:
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Krav #107

Use case 606: Hent sAPP til rolle

Kategori:

O

Beskrivelse:

Use case 603 skal være opfyldt

Krav #108

Use case 606: Redegør for løsningen

Kategori:

O

Beskrivelse:

Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for hvordan dette
kan understøttes i SAPA løsningen. Kunden lægger vægt på, at hentning og tildeling af sAPPs kan foregå på en enkelt måde for brugeren.

Use case nr.:707

Type:

Type:

Navn: sAPP anmeldelse

Udfyldt af: SAPA
projektgruppe

Funktionelt

Funktionelle

Henvisning til krav [nr.]

Igangsættende aktører:
Kommunebruger

Formål, beskrivelse og afgrænsning

Denne use case beskriver hvordan kommunebrugeren anmelder en sAPP fra
SAPA APP Shop.

Hændelse

Kommunebrugeren ønsker at dele sin vurdering af en bestemt sAPP.

Startbetingelser

Kommunebrugeren skal have hentet en bestemt sAPP i SAPA APP Shop.

Handlinger
 Kommunebrugeren beskriver sine erfaringer med en bestemt sAPP
 Kommunebrugeren anmelder (rating) sAPPen
Slutresultat

Kommunebrugerens anmeldelse af sAPPen er tilgængelig i SAPA APP Shop.

Alternativt:

KOMBIT A/S ©
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Sluttilstand
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Krav #109

Use case 607: sAPP anmeldelse

Kategori:

O

Beskrivelse:

Use case 607 skal være opfyldt

Krav #110

Use case 607: Redegør for løsningen

Kategori:

O

Beskrivelse:

Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for hvordan dette
kan understøttes i SAPA løsningen. Kunden lægger vægt på, at det skal
være meget enkelt for brugerne at anmelde sAPPs.

Use case nr.:708

Type:

Type:

Navn: Upload af sAPP til SAPA APP Shop

Udfyldt af: SAPA
projektgruppe

Funktionelt

Funktionelle

Henvisning til krav [nr.]

Igangsættende aktører:
APP leverandør

Formål, beskrivelse og afgrænsning

Denne use case beskriver hvordan sAPP leverandøren uploader en sAPP til
SAPA APP Shop.

Hændelse

sAPP leverandøren har udviklet en ny sAPP og ønsker at gøre den tilgængelig
via SAPA APP Shop.

Startbetingelser

sAPP leverandøren skal være certificeret jf. hvad?.

Handlinger
 sAPP leverandøren sender sAPP til validering hos …
 sAPPen godkendes af…
 Hvem gør ? sAPPen gøres tilgængelig i SAPA APP Shop
Slutresultat

Kommunebrugerens anmeldelse af sAPPen er tilgængelig i SAPA APP Shop.

Alternativt:
sAPPen godkendes ikke
sAPP leverandøren modtager en begrundelse for hvorfor sAPPen ikke kan godkendes

KOMBIT A/S ©

Bemærkninger:
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Sluttilstand
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Krav #111

Use case 608: Upload af sAPP til SAPA APP Shop

Kategori:

O

Beskrivelse:

Use case 608 skal være opfyldt

Krav #112

Use case 608: Redegør for løsningen

Kategori:

OI

Beskrivelse:

Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for hvordan dette
kan understøttes i SAPA løsningen. Kunden lægger vægt på, at upload
af sAPPs kan foregå på en enkelt måde for brugeren, og at validering af
sAPPs foregår automatisk.

Type:

Type:

Funktionelt

Funktionelle

5.5.9 Generelle krav til SAPA APP Shop
Nedenfor er beskrevet en række krav vedr. SAPA APP shop, der skal sikre en hensigtsmæssig governance og forvaltning.

Krav #113

Vision

Kategori:

O

Beskrivelse:

Leverandøren skal i sit løsningsmateriale beskrive en samlet vision som
understøtter kundens overordnede principper og værdier (jf. afsnit 6.1)
til SAPA APP shop. Der lægges fra kundens side vægt på at visionen er
konkret og realiserbar. Derudover vægtes det positivt at visionen indeholder et eller flere innovative elementer.

Krav #114

SAPA Shop

Kategori:

O

Beskrivelse:

Leverandøren skal i samarbejde med kunden udvikle en SAPA APP shop
løsning (a la Google Play eller iTunes App Store), hvor det er muligt for
eksterne leverandører at udstille sAPPs, som kan integreres i SAPA brugergrænsefladen

Type:

Type:

Ikke-Funktionelle

Ikke-Funktionelle

Krav #115

KOMBIT A/S ©
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Kategori:
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Beskrivelse:

Leverandøren skal stille åbne interfaces til rådighed for eksterne leverandører, der ønsker at udstille sAPPs i SAPA APP shop. Leverandøren
skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for hvordan dette kan understøttes i SAPA løsningen. Kunden lægger vægt på, at de udstillede åbne
interfaces muliggør tværgående samspil mellem sAPPs f.eks. dynamisk
datadistribution mellem flere sAPPs.

Krav #116

Brugervenlighed

Kategori:

O

Beskrivelse:

Kunden ønsker en intuitiv brugergrænseflade til SAPA APP Shop, som
gør det let for brugerne at benytte løsningen. Leverandøren skal i sin
løsningsbeskrivelse komme med flere forskellige konceptuelle eksempler på hvorledes dette kan realiseres. Kunden vil i sin vurdering af
Leverandørens løsningsbeskrivelse lægge vægt på, at det er let for brugerne at danne sig overblik over de tilgængelige sAPPs i løsningen

Krav #117

Community events

Kategori:

O

Beskrivelse:

Kunden påtænker at afholde en eller flere årlige events for tredje parts
leverandører. Leverandøren forventes i den forbindelse, at deltage i
planlægningen og afholdelsen af sådanne events.

Krav #118

Governance

Kategori:

O

Beskrivelse:

Leverandøren skal i samarbejde med kunden udarbejde en governance-model for SAPA APP Shop. Denne model skal sikre at sAPPs fra
tredje parts leverandører kan tages i drift uden at kompromittere
driftsstabilitet og sikkerhed i SAPA-løsningen. Kunden skal godkende
sAPPs fra tredje parts leverandører før disse idriftsættes samt have
mulighed for at tage sAPPs ud af drift. Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for hvordan dette kan understøttes i SAPA løsningen. Der lægges fra kundens side vægt på, at redegørelsen indeholder
uddybende forslag til en samlet model for governance.

Type:

Type:

Type:

Krav #119

Test og godkendelse

Kategori:

O
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Beskrivelse:

sAPPs udviklet af tredje parts leverandører skal verificeres og valideres
før de tages i drift. Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre
for hvordan dette kan lade sig gøre, herunder: test af robusthed, sikkerhed og performance. Kunden lægger vægt på, at processen kan
automatiseres.

Krav #120

Change Advisory Board

Kategori:

O

Beskrivelse:

Kunden ønsker at der bliver nedsat et change advisory board (CAB)
med deltagelse af repræsentanter fra kunde og leverandør. Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for hvorledes dette arbejde
kan organiseres.

Krav #121

Guidelines

Kategori:

O

Beskrivelse:

Leverandøren skal i samarbejde med kunden udarbejde retningslinjer
samt regler for hvorledes tredje parts leverandører kan udstille sAPPs
til SAPA-løsningen. Leverandøren har løbende initiativpligt til at vedligeholde disse. Ændringer skal godkendes af kunden før ikrafttrædelse.
Leverandøren skal redegøre for hvorledes dette kan forløbe.

Krav #122

Certificering

Kategori:

O

Beskrivelse:

Tredje parts leverandører skal certificeres før de kan udvikle sAPPs til
SAPA APP Shop. Leverandøren skal i samarbejde med kunden udarbejde en certificeringsmodel. Denne skal godkendes af kunden. Leverandøren skal redegøre for hvorledes dette kan realiseres.

Krav #123

Betalingsmodel

Kategori:

O

Beskrivelse:

Leverandøren skal i samarbejde med kunden udarbejde en betalingsmodel for SAPA APP Shop. Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse
give et eller flere forslag til hvordan denne kan se ud.

Version
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Krav #124

Teknisk assistance til tredje parts leverandør

Kategori:

O

Beskrivelse:

Leverandøren skal tilbyde teknisk assistance til tredje parts leverandører mod betaling. Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre
for prissætningen for denne type ydelse. Der lægges fra kundens side
vægt på en fleksibel prisstruktur.

Krav #125

Sikkerhedsmodel

Kategori:

O

Beskrivelse:

Leverandøren skal udarbejde en sikkerhedsmodel for SAPA APP Shop.
Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for hvordan denne
fungerer i SAPA APP Shop. Kunden lægger vægt på at sikkerhedsmodellen hænger sammen med sikkerhedsmodellen i SAPA og den fælleskommunale sikkerhedsmodel.

Krav #126

Udviklingssprog

Kategori:

O

Beskrivelse:

SAPA APP Shop skal understøtte markedsledende udviklingssprog. Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for hvilke udviklingssprog løsningen understøtter. Der lægges fra kundens side vægt på, at
løsningen kan interface med løsninger udviklet i samme eller andre
markedsledende udviklingssprog.

Type:

Type:

Type:

Ikke-Funktionelle

Ikke-Funktionelle

Ikke-Funktionelle

Krav #127
Kategori:

O

Type:

Ikke-Funktionelle

Beskrivelse:

For at sikre en standardiseret udstilling af sAPPs i SAPA-løsningen, ønsker kunden at der anvendes tidssvarende teknologier og brugergrænseflader. Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for hvilke
standarder der understøttes i SAPA APP Shop. Der lægges fra kundens
side vægt på, at standarderne er åbne og anerkendte.
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Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>

O

A
/
S

Kategori:

H
a
n
d
s

©

Krav #128
Type:

Dokumentnavn
SAPA Kravspecifikation Version 0_3 (22-mar-2013)
(KOMMUNEHØRING)
Projektnavn
<SAPA>

Ikke-Funktionelle

Projektnummer
<1066>

Dokumentdato

Dokumentejer
<KMJ>

Sideangivelse

<22-03-2013>

90 af 166

SAPA Kravspecifikation – bilag 2

Beskrivelse:

Leverandøren skal udstille et testmiljø, som eksterne leverandører kan
afprøve deres sAPPs i. Miljøet skal udstille samme grænseflader/API’er
som SAPA-løsningen, og skal kunne køre i særskilt testmiljø (sand boxing). Leverandøren skal redegøre for et set-up af et testmiljø.

Krav #129

Teststubbe

Kategori:

O

Beskrivelse:

Leverandøren skal stille teststubbe til rådighed for andre leverandører,
der ønsker udvikling op i mod SAPA-løsningen. Leverandøren skal i sin
løsningsbeskrivelse redegøre for hvilke teststubbe der udstilles for SAPA løsningen. Kunden skal godkende denne liste.

Type:

Ikke-Funktionelle

Navn: Sagskarakteristika

Henvisning til krav [nr.]

Udfyldt af: SAPA
projektgruppe

Baseret på følgende lovgivning

Igangsættende aktører:
Kommunebrugeren

Formål, beskrivelse og afgrænsning

Sagskarakteristika er en del af processen opret Sag. Under oprettelse af en
sag kan brugeren markere specifikke karakteristika om sagen der oprettes, fx
’Partshøring’, ’Indhentning af lægeattest’, ’Fremsend påmindelse’.
Sagskarakteristika understøtter kommunebrugerne i at indhente specifikke
oplysninger omkring sagsoprettelsen.

Hændelse

Der oprettes en ny sag

A
/
S

Use case nr.: 910
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5.5.10 Use cases for Sagsarbejde Extra
Nedenfor er beskrevet to use cases, der ønskes tilbudt som en option. Use casene tjener
som illustration af avancerede APPs, der kan tilføjes lokalt.

Startbetingelser

For den oprettede sagstype er der tilknyttet Sagskarakteristika.

KOMBIT A/S ©

Handlinger
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Kommunebruger opretter en ny sag



Kommunebruger markerer relevante Sagskarakteristika for den oprettede sag.

Slutresultat

Sagen er oprettet og relevante Sagskarakteristika er markeret på sagen.

Alternativt:


Sagstypen for den oprettede sag har ingen Sagskarakteristika tilknyttet og kommunebruger opretter derfor sagen uden markeringer af disse.

Sluttilstand
Bemærkninger:

Krav #130

Sagskarakteristika – bruger

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionelle
Løsningen skal understøtte muligheden for, at der efter sagsoprettelse stadig kan
redigeres i de oprettede sagskarakteristika. Disse ændringer skal logges.

Krav #131

Sagskarakteristika – bruger

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionelle
Løsningen skal understøtte muligheden for at tilknytte adviser til sagskaraktieristika ved markeringer omkring datoer. Fx 1. mødedato d xx.xx.xxxx, hvor der
samtidigt kan der markeres om der ønskes en advisering.

Krav #132

Sagskarakteristika – Administrator.

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionelle
Løsningen skal understøtte muligheden for, at opsætte betingede svarmuligheder
ift. til de ønskede sagskarakteristika.

KOMBIT A/S ©

Udfyldt af: SAPA

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>

Navn: Aktivitetsskabeloner

Henvisning til krav [nr.]

A
/
S

H
a
n
d
s

©

Use case nr.: 911

Baseret på følgende lovgivning
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projektgruppe
Formål, beskrivelse og afgrænsning

I forbindelse med oprettelse af en ny sag er det muligt at oprette regler for
adviseringer. Typisk vil adviseringen blive oprettet med en tekst og en kalenderdato for påmindelse. Periodiseringen for adviseringen sker iht. regler og
praksis (lokalt) for den givne sagstype.
Adviseringen beder kommunebrugeren tage stilling til nogle svarmuligheder
ift. handlingen på adviseringen.

Hændelse

Der oprettes en ny sag

Startbetingelser

Der opsat en regel på relevante sagstype der udløser et advis jvf forvaltningsreglerne på sagstypen.

Handlinger


Kommunebruger oprette en ny sag



Afhængigt af hvilken type sag der oprettes vil der automatisk være knyttet en advisering
til sagen.



Kommunebruger vil kunne markere handling ift. advis, på selve adviset.

Slutresultat
Sag er oprettet og adviserings mønster er opsat jf. oprettede sagstype.

Alternativt:


Sluttilstand
Bemærkninger:

KOMBIT A/S ©

Aktivitets skabelon – Administrator

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionelle
Løsningen skal understøtte fleksibel opsætning af nye Aktivitetsskabeloner hvad
angår karakteristika på disse som fx titel og periodisering for advisering.

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>
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Primært benyttet for fagområder uden fagsystem – fx social. Men det er muligt at oprette Aktivitetsskabeloner for alle sagstyper.
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Aktivitetsskabelon – Bruger

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionelle
Løsningen skal understøtte automatisk statusskifte på adviseringerne. Markerer
kommunebrugeren en svarmulighed der indikerer at adviset (implicit) kun kan
være afsluttet, så skal adviset automatisk Afsluttes. Bruger skal ikke gå over og
markere status Afsluttet ved disse ”afsluttende” svarmuligheder.

Krav #135

Aktivitetsskabelon – Bruger

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionelle
Løsningen skal understøtte ensartet præsentation af adviser i overbliksbilledet –
også de der er udløst pbg af Aktivitetsskabeloner.

Krav #136

Aktivitetsskabelon – Bruger

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionelle
Løsningen skal understøtte muligheden for, at fremrykke et advis der er sat til at
skulle udløses om x dage/måneder mhb på straks-behandling af adviset.

Version
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6 Ikke-funktionelle krav
6.1 Arkitekturstrategier og -principper
Som central spiller på det kommunale område, tager Kunden til enhver tid udgangspunkt i de fællesoffentlige initiativer, principper og strategier. Disse vil være retningsgivende og beskriver kontekst og rammebetingelser for den konkrete Løsning, og i denne sammenhæng er følgende strategier og principper centrale:
- Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi8
- Fælleskommunal digitaliseringsstrategi9
- IT- og Telestyrelsens anbefalinger vedr. OIO-EA10, specifikt
o Hvidbogen11
o 10 overordnede principper for it-arkitektur12
o 15 skarpe best practise anbefalinger for it-arkitektur13
- Standardiserede og åbne snitflader, specifikt
o OIO-XML14
o B10315
- Den fælles kommunale Rammearkitektur16

Kommunerne investerer massivt i digitalisering i de kommende år. Der er forventninger og
krav om, at digitaliseringen skal styrke den kommunale opgavevaretagelse for at sikre både
mere effektive kommuner og en attraktiv kommunal service. Samtidig er det politisk besluttet, at der skal sikres øget konkurrence på det kommunale it-marked – for at skabe de
optimale rammer for både innovation og konkurrencedygtige priser.
For at sikre kommunerne et slagskraftigt værktøj til at skabe sammenhængende, fremtidssikret og effektiv it, udviklet på et flerleverandørmarked, er det et led i handlingsplanen for
den fælleskommunale digitaliseringsstrategi at etablere en aktiv, tværgående arkitekturstyring. Der er fastsat fem overordnede arkitekturmål:
1. Sammenhængende it
Kommunens borgere (og medarbejdere) mødes ikke med behovet for genindtastning af data, som allerede er kendte af andre systemer. Systemerne har en datasammenhæng og en dataudvekslingsarkitektur, som skaber sammenhæng mellem
it-løsningerne.

8

www.itst.dk/politik-og-strategi/digitaliseringsstrategien
www.kl.dk/Fagomrader/Administration-og-digitalisering/Den-falleskommunale-digitaliseringsstrategi
10
ea.oio.dk
11
www.itst.dk/it-arkitektur-og-standarder/it-arkitektur/om-arkitektur/baggrund-for-oio-arkitekturarbejdet/hvidbog-om-itarkitektur/hvidbog-om-it-arkitektur/
12
http://ea.oio.dk/arkitekturkrav/principper
13
http://ea.oio.dk/arkitekturkrav/anbefalinger
14
digitaliser.dk/kataloger
15
www.ft.dk/samling/20051/beslutningsforslag/b103/index.htm
16
http://www.kl.dk/Fagomrader/Administration-og-digitalisering/Den-falleskommunaledigitaliseringsstrategi/Sammenhangende-it-og-konkurrence/61a-Rammearkitektur-og-servicekatalog
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2. Genbrug
En kommune skal ikke betale fuld pris for den samme funktionalitet to gange, da
det skal være let for it-løsninger at benytte og genbruge funktioner eller data i andre (kommuners) it-løsninger. En større del af den fremtidige kommunale systemportefølje bør derfor modulopbygges af fælleskomponenter eller standardkomponenter som er kompatible. Samtidig skal der sikres en incitamentsstruktur, der gør
det attraktivt for leverandørerne at udvikle genbrugelig funktionalitet.
3. Byg til forandring
Kommunens it-løsninger skal være lette at tilpasse, når der fx kommer ny lovgivning, der ændrer processen eller, når kommunerne vil forandre opgaveløsningen, så
it-omkostningerne ikke bliver en bremse på forandring.
4. Flere leverandører
Når kommunen baserer sine løsninger på åbne standarder og udskiftelige komponenter, kan de skifte leverandører uden tekniske barrierer. Herudover er der et ønske om et reelt flerleverandørmarked, som sikrer konkurrence og innovation.
5. Driftsstabilitet
Kommunens it-løsninger skal være driftsstabile, pålidelige, attraktive og sikre, så
borgere og medarbejdere kan have tillid til og vil tilslutte sig den digitale opgaveløsning.
Målene skal indfris gennem udvikling af en form for “virtuel byplan” – en fælleskommunal
rammearkitektur – hvor kommunerne sikrer de tværgående sammenhænge på tværs af
faglige sektorer og leverandører og skaber et fælles grundlæg for en effektiv digitalisering.
Den fælleskommunale rammearkitektur skal gennem overordnede rammer og klare snitflader muliggøre de nødvendige tværgående sammenhænge i det digitale landskab, og
samtidig give rum for lokal fleksibilitet og innovation.
17

Et centralt element i rammearkitekturen er et sæt fælleskommunale arkitekturprincipper.
6.1.1 Arkitekturprincipper
Arkitekturprincipperne har som formål at understøtte og kommunikere den valgte retning i
den fælleskommunale arkitekturstyring.

KOMBIT A/S ©
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Principperne anvendes til at vurdere overensstemmelsen mellem de konkrete beslutninger
i kommunale it-projekter, road-maps og strategier og den overordnede retning og vision
for kommunal it-udvikling. Der kan være gode grunde til at vælge at afvige i konkrete til-
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Principper anvendes til at sikre konsistens og sammenhæng i beslutninger på tværs af projekter – som en vejledning, der anvendes til at træffe de konkrete beslutninger. Principperne er derimod ikke de faktiske beslutninger. Det enkelte princip skal altid vurderes ift. det
enkelte projekt m.v., hvor de konkrete afgørelser træffes.

Se mere på http://kombit.dk/rammearkitektur
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fælde, men afvigelsen bør altid forklares. Herved sikres, at arkitekturen overordnet bevæger sig i den ønskede retning, og at afvigelser vælges af vigtige strategiske og operationelle
hensyn.
6.1.2 De fælleskommunale arkitekturprincipper
De fælleskommunale arkitekturprincipper er udarbejdet med udgangspunkt i de fem arkitekturmål. Det vil sige, at arbejdsgruppen har defineret og prioriteret de arkitekturprincipper, som de vurderer som vigtigst for at nå de fem fælleskommunale arkitekturmål, der
igen udspringer af de overordnede målsætninger i de fælleskommunale og fællesoffentlige
digitale strategier.
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C1
C2
C3
C4
C5

Der arbejdes mod en fælles rammearkitektur
Arkitekturen skal sikre mod leverandør-”lock-in”
It-sikkerhed tænkes ind i løsninger fra starten
Forretningsservices genbruges på tværs af it-løsninger
Arbejdsgange er dokumenterede på tværs af forretnings-domæner
Brugere inddrages aktivt i behovsafklaring og udviklingsforløb
It-løsninger udfordrer og effektiviserer eksisterende arbejdsgange og regler
Der anvendes altid et standardiseret begrebsapparat
Der er defineret entydigt ejerskab af data og processer
Enhver betydelig forretningshændelse meddeles omverdenen
Fælles autoritative reference- og grunddata anvendes
Adskil det foranderlige fra det uforanderlige
Data udstilles via åbne snitflader og kan genbruges
Alle objekter er uafhængige af systemet, hvor de er skabt
Data identificeres entydigt
It-løsninger er skalerbare efter formål
It-løsninger er robuste overfor egne og andre systemers nedbrud

I udarbejdelse og prioritering af principperne har det været vigtigt, at principperne reelt
skulle medvirke til at flytte gældende praksis – så principperne ikke udtrykker selvfølgeligheder. Samtidig skal principperne være umiddelbart anvendelige og skabe værdi i de aktuelle projekter.
6.1.3 Specifikke forretnings- og it-principper for SAPA-løsningen
De nedenstående afsnit beskriver forretnings- og it-principper for SAPA-løsningen. Herunder beskrives det forretningsmæssige rationale bag og de forventede konsekvenser af at basere løsningen
på hvert af de forskellige principper.
I SAPA regi er der defineret en række forretningsmål og tilhørende målbare succeskriterier:
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M1

Konkurrence: Kommunernes udbudspligt er afløftet og der er konkurrence om at tilvejebringe it-understøttelsen af sagsoverblik
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M3

Tilslutning: Alle kommuner har tilsluttet sig de fælleskommunale krav og fælles udbud.

M4

Effektivisering: Mindre tid brugt på indhentning af oplysninger til brug for borgerservice
og sagsbehandling

M5

Kvalitet: Bedre helhedsorienteret sagsbehandling og samarbejde på tværs af kommunen

M6

Arkitektur: Den ny it-løsning understøtter og anvender den fælleskommunale rammearkitektur og standarder i videst mulige omfang.

M7

Selvbetjening: Løsningen er forberedt til at give borgeren bedre adgang til at se egne sager

For at sikre en grundlæggende forståelse af hvad SAPA-løsningen skal indeholde og hvordan den
skal udformes, opstilles der en række principper, som har til formål at udstikke den overordnede
retning for SAPA. Principperne tager udgangspunkt i de forretningsmæssige behov, de opstillede
forretningsmål for SAPA-projektet samt den fælleskommunale rammearkitektur. Principperne fungerer således som et overordnet styringsredskab, der skal medvirke til at sikre at forretningsmålene
for SAPA-løsningen realiseres.
Der sondres mellem (a) principper for forretningsarkitektur, som sætter rammer for den forretningsmæssige anvendelse af it-løsningen, dvs. principper i forhold til brugerdialoger, arbejdsgange
og informationshåndtering og (b) principper for teknisk it-arkitektur, som sætter rammer for design
og udvikling af selve it-løsningen.

6.1.4 Principper for forretningsarkitektur
F1

Overblikket i SAPA skræddersys lokalt

Beskrivelse:

For at sikre helhedsorienteret og tværgående overblik skal SAPA-løsningen sammenstille og udstille metadata for kommunale medarbejdere. Da der er store individuelle forskelle på, hvordan de enkelte kommuner har organiseret deres arbejdsgang, og hvordan de forvalter opsætning af deres systemer, skal det være muligt for den enkelte
kommune (samt pr. organisationsenhed i kommunen) at skræddersy brugergrænsefladen i overensstemmelse med de lokale forretningsmæssige behov.

Rationale:

SAPA vil sikre administrative lettelser og en mere effektiv sagsbehandling. Medarbejderen får en større gennemsigtighed ift. den information, der skal ledsage en sagsbehandling.

Konsekvens:

SAPA er ikke en ’one-size fits all’-løsning, og det vil derfor være nødvendigt for såvel
leverandør og kommune at afsætte tid og ressourcer til den lokale konfigurering.
SAPA skal indeholde en fleksibilitet, således at indholdet kan tilpasses både kommunale
forskelligheder og forskelle ift. forskellige sagsområder. Brugeren skal kunne skabe sit
overblik ift. den konkrete forretningsmæssige kontekst.

F2

KOMBIT A/S ©

Beskrivelse:

Version
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Forretningsmål:

SAPA er uafhængig af specifikke arbejdsprocesser
Der er mange forskellige måder at organisere og udføre sagsbehandling på i de enkelte
kommuner/fagområder, hvilket som oftest er begrundet i en række lokalt bestemte
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forhold.
Da SAPA ikke er tænkt som en sagsbærende it-løsning, er udgangspunktet, at specifikke
sagsgange i de enkelte kommuner/fagområder ikke skal lægges til grund for SAPA’s
udformning.
Rationale:

Ved ikke at lægge kommunespecifikke arbejdsgange til grund for selve designet af
grænsefladen er det muligt for kommunen at ændre arbejdsgangene løbende bl.a. som
følge af nye muligheder for digital kommunikation med borgere og virksomheder samt
med andre offentlige myndigheder.

Konsekvens:

Den enkelte kommune og dennes medarbejdere må tage ansvaret for at det konkrete
SAPA-overblik understøtter arbejdsprocesser i kommunen.
SAPA skal bygges med en it-arkitektur, så kommunerne individuelt kan fastlægge deres
egne arbejdsgange hhv. ændre i disse når behov opstår.
SAPA skal være fleksibel ift. både omlægninger af arbejdsgange i den enkelte kommune
og ændringer i de tværgående arbejdsgange.

Forretningsmål:

M3

F3

Arbejdsprocesser optimeres ifb. SAPA

Beskrivelse:

SAPA udformes så løsningen bedst muligt understøtter en effektiv arbejdsproces, således at uhensigtsmæssige arbejdsgange pga. den nuværende systemunderstøttelse optimeres eller helt elimineres.

Rationale:

Værdien øges gennem bedre service, bedre sammenhæng på tværs af organisatoriske
skel, effektivisering ved hurtigere sagsbehandling eller brug af færre ressourcer på at nå
samme resultat. Forenkling og automatisering er en vigtig nøgle hertil.

Kommunen skal gennemføre en forretningsanalyse, der skal have fokus på at få kortlagt
unødvendige arbejdsrutiner som følge af en uhensigtsmæssige eller meget fragmenteret systemunderstøttelse. Potentialer ift. serviceforbedringer, administrative lettelser,
effektivisering og økonomiske besparelser inddrages i analysen. På baggrund af forretningsanalysen kan kommunen implementere SAPA-løsningen mere optimalt.

Forretningsmål:

M4, M5

F4

SAPA udformes i et genkendeligt ’sprog’ for medarbejdere på de enkelte sagsområder

Beskrivelse:

For at lette ibrugtagningen af SAPA, og for at sikre opbakning til løsningen lokalt, er det
vigtigt at SAPA udformes i et genkendeligt (fag)sprog for medarbejderne. Her tænkes
der både på selve sprogbrugen i løsningen som skal være let genkendelig ift. de sagsområder SAPA dækker, men også på formgivningen af SAPA.

Rationale:

Ved at anvende et formsprog og en semantik som i forvejen anvendes på de enkelte
sagsområder sænkes barrieren for ibrugtagning af løsningen. Herved sikres en lettere
implementering af SAPA i de enkelte kommuner og hermed en hurtigere realisering af
de forventede forretningsgevinster.

Konsekvens:

På baggrund af en dialog med løsningens brugere etableres en begrebsmodel over de
informationer, som SAPA udstiller.

A
/
S

Konsekvens:
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Kommunerne slipper for unødvendige manuelle rutiner.

KOMBIT A/S ©

Der fastlægges en governance struktur ift. sikring af anvendelse samt videreudvikling af
begrebsmodellen.

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>
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Forretningsmål:

M3, M5, M6

F5

SAPA sammenstiller og aggregerer oplysninger på tværs af datakilder

Beskrivelse:

For at kunne give et tilfredsstillende overblik er det nødvendigt, at data fra mange forskellige datakilder kan sammenstilles og aggregeres på et forretningsmæssigt niveau i
det overblik, som SAPA tilbyder.

Rationale:

Da formålet med SAPA netop handler om at effektivisere helhedsorienteret og tværgående overblik for kommunale medarbejdere er det nødvendigt at indhente informationer fra de kilder, der knytter sig til de enkelte sager.

Konsekvens:

Hvis relevante oplysninger ikke kan genfindes i SAPA-løsningen vil det underminere
brugernes tillid til SAPA-løsningen. Derfor er det helt essentielt at data fra alle relevante
kilder stilles til rådighed for medarbejderne via SAPA. Der skal etableres adgang til de
data, der lagres i eller beregnes af de kommunale systemer.
Personhenførbare oplysninger skal kunne sammenstilles på tværs af datakilder, hvilket
kræver at fællesoffentlige data- og udvekslingsstandarder håndhæves skarpt.

Forretningsmål:

M4, M5. M7

F6

Medarbejdere har aldrig adgang til information de ikke har tilladelse til at se

Beskrivelse:

Der skal skabes tryghed og sikkerhed for, at informationer om borgere og virksomheder
opbevares og behandles på betrykkende vis – både ift. kommunikation med kommunen
og når det offentlige behandler informationen internt. Det er derfor væsentligt, at der i
selve designet af SAPA er en sikkerhedsstruktur, som sikrer at data ikke er tilgængeligt
for andre end de relevante parter.

Rationale:

Overholdelse af datalovgivningen. Sikring af at fortrolige data kun vises til personer,
som har rettigheder til at se disse data.

Konsekvens:

Sikkerhed vedrørende informationers fortrolighed, integritet og tilgængelighed skal
tænkes ind i SAPA fra starten og følge informationerne i alle former for præsentation.
Kræver en sikkerhedsløsning, som kan håndtere de kommunale forskelligheder og som
giver mulighed for en kommunal styring af rettigheder ift. kommunens medarbejdere.

Forretningsmål:

M3, M5, M7

F7

SAPA anvender i videst muligt omfang fællesoffentlige standarder for data og dataudveksling

Beskrivelse:

SAPA anvender ikke proprietære datatyper og udveksling af disse som ikke er i overensstemmelse med de eksisterende fællesoffentlige standarder.

Rationale:

Ved at insistere på anvendelsen af åbne fællesoffentlige standarder sikres det, at udvekslingen af data til SAPA er uafhængig af proprietære integrationer til fagsystmer mv.
Anvendelse af fællesoffentlige standarder gør det nemmere for nye leverandører at
komme ind på markedet.

KOMBIT A/S ©

Forretningsmål:

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>

Klart definerede retningslinjer for data og udveksling af disse, som medvirker til at bedre sammenstilling af informationer samt uafhængighed ift. specifikke leverandører.
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Konsekvens:

M1, M2, M6
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F8

SAPA anvender i videst muligt fælleskommunale støttesystemer fra den fælleskommunale rammearkitektur

Beskrivelse:

SAPA skal ses i sammenhæng med den samlede indsats for den fælleskommunale
rammearkitektur. For at udnytte de muligheder som ligger heri, er det vigtigt at insistere på at bruge de støttesystemer som stilles til rådighed i arkitekturen i videst mulige
omfang

Rationale:

Borgere, virksomheder og sagsbehandlere skal kun indberette oplysninger én gang,
fordi informationer tilvejebragt af én afdeling/it-løsning stilles til rådighed og kan genbruges af andre afdelinger/it-løsninger.

Konsekvens:

Kræver en smidig udveksling af data på tværs af it-løsninger.

M1, M2, M4, M5, M6

F9

SAPA anvender udelukkende data fra autoritative kilder

Beskrivelse:

SAPA har en entydig kilde til de enkelte informationer. Ift. den enkelte kommune, er der
aldrig tvivl om hvor kilden til en given information bor henne.

Rationale:

Ved at benytte autoritative kilder sikres dataintegriteten af de oplysninger som hentes
ind i SAPA.

Konsekvens:

Ved at benytte autoritative kilder skal data ikke vedligeholdes flere forskellige steder,
hvilket vil medvirke til at sikre en bedre kvalitet af de oplysninger, der er i sagsbehandlingen.

Forretningsmål:

M5, M6

F10

Overbliksinformationer der holdes og vedligeholde i sagsbærende it-systemer kan
tilgås i SAPA via integration til de fælleskommunale støttesystemer

Beskrivelse:

Et fyldest gørende overblik kræver, at relevante informationer angående den konkrete
sag, som kommunebrugeren arbejder på, stilles til rådighed for SAPA integration til de
fælleskommunale støttesystemer. Da det ikke på forhånd kan afgøres hvilke præcise
informationer som skal bruges i overbliksdannelsen må der stilles et generelt krav om
at informationer fra sagsbærende it-løsninger mv. stilles til rådighed for SAPA via de
fælleskommunale støttesystemer.

Rationale:

For at sikre det bedste overblik for kommunebrugere - og dermed sikre en effektiv og
fyldestgørende sagsbehandling - må de relevante overbliksinformationer stilles til rådighed for SAPA.

Konsekvens:

For at sikre at disse oplysninger rent faktisk stilles til rådighed, er det nødvendigt med
en streng håndhævelse af de fællesoffentlige standarder for udveksling af disse data.

Forretningsmål:

M4, M5, M6, M7

F11

Sagsdata holdes og vedligeholdes i sagsbærende it-løsninger og ikke i SAPA

Beskrivelse:

SAPA er tænkt som en sammenstilling og udstilling af informationer vedrørende sager i
den kommunale forvaltning. Derfor vil der ikke i selve SAPA ligge informationer vedrørende enkelte sager, da disse altid hentes fra deres autoritative kilde.

KOMBIT A/S ©

Rationale:

Version
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Ansvaret for indsamling, vedligehold og udstilling af data skal være tydeligt defineret.

Ved at gøre SAPA fri af ejerskab til data, sikres en mere fleksibel og løst koblet løsning.
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Ved at hente sagsdata ved kilden sikres aktualitet i de viste data.
Konsekvens:

Al data skal altid hentes ind fra deres respektive kilder, og kan aldrig alene lagres lokalt i
SAPA.

Forretningsmål:

M1, M6

F12

SAPA arkitekturen skal via åbenhed styrke konkurrence og innovation

Beskrivelse:

SAPA skal i videst muligt omfang anvende åbne standarder og en åben arkitekturer,
som tillader udvidelser og integration med nye it-løsninger.

Rationale:

Skaber et afgørende fundament for øget konkurrence og innovation i et marked, hvor
kommuner gør sig uafhængige af enkeltleverandører.

Konsekvens:

Åbne standarder skal anvendes, hvis der kan påvises en business case, eller hvis det ikke
medfører unødige meromkostninger for SAPA.
SAPA skal tage udgangspunkt i fællesoffentlige og kommunale referencearkitekturer,
der peger på relevante standarder og snitflader.

Forretningsmål:

M1, M2, M6

6.1.5 Principper for teknisk it-arkitektur
P1

SAPA bygges af løst koblede komponenter

Beskrivelse:

SAPA bygges af løst koblede komponenter, som sammensættes i de konkrete itløsninger efter et ”legoklods princip”.

Rationale:

Arkitekturen bliver vedligeholdelsesvenlig, så det er muligt at rette dele af løsningen
uden at det har væsentlig indflydelse på andre it-løsninger.
Giver en fleksibel arkitektur med øgede muligheder for genbrug og dermed også en
øget mulighed for at levere ”time to market” løsninger.
Arkitekturen bliver mere overskuelig og nemmere at teste.
Giver en smidig it-arkitektur med åbenhed over for kommunernes lokale valg og
tilpasninger.

Konsekvens:

Arkitekturen skal være lagdelt med klar adskillelse af brugerdialog og arbejdsgange
fra de underliggende services og tekniske lag.
Brugerdialoger og arbejdsgange bygges i videst muligt omfang på fælles underliggende services, der kun implementeres i én fælles version for alle.
Services skal løse et velafgrænset problem og være løst koblede, så de kan anvendes
med så få forudsætninger, som muligt.

F1, F2, F3, F7

P2

SAPA bygges på fællesoffentlige og fælleskommunale standarder

KOMBIT A/S ©

Beskrivelse:

Version
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Kravspecifikationer m.m. skal udformes på en sådan måde at dele af it-løsningen kan
genbruges i andre sammenhænge.

SAPA vil skulle anvendes bredt ift. de kommunale løsninger, hvorfor det er vigtigt
både at anvende allerede eksisterende standarder og at få etableret nye standarder
på områder, hvor dette skønnes nødvendigt ift. SAPA.
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Rationale:

I SAPA er der integration til mange it-løsninger og der må forventes at være mange
forskellige leverandører af disse. Når mange parter skal tale sammen elektronisk, er
det vigtigt dette sker efter et fælles regelsæt og efter fælles standarder.
Mange af de kommunale løsninger vil blive bygget oven på komponenter fra rammearkitekturen. Synergien opnås ved at en løsning som SAPA bygges på samme måde.

Konsekvens:

Kræver opsøgning ift. om der findes fællesoffentlige eller fælleskommunale standarder i forvejen. Findes sådanne på et givet område skal standarden anvendes.
Er standarden ikke tilstrækkelig - eller findes der ikke en standard på området - søges standarden gennem KL/KOMBIT ændret eller etableret.

Forretningsprincip:

F4, F5, F6, F7, F8

P3

Integration følger vedtagne principper

Beskrivelse:

Integration til rammearkitekturkomponenter, de forskellige sagsbærende systemer
m.m. opbygges efter de i KOMBIT vedtagne retningslinier herfor – herunder integrationsmønstre og retningslinier om at sammenhænge etableres under anvendelse af
unikke og uforanderlige nøgler.

Rationale:

En adskillelse af den brugervendte identifikation og den tekniske nøgle i it-løsningen
vil give mere vedligeholdelsesvenlige it-løsninger og dermed effektivisering ”på den
lange bane”. Ofte anvendes en brugervendt identifikation af forretningsobjekter
også som den tekniske nøgle i it-løsningen, hvilket giver mange udfordringer, når
denne identifikation skifter værdi.

Konsekvens:

Integrationer etableres i henhold til retningslinierne beskrevet for KOMBIT integrationsmønstre.

Forretningsprincip:

F7, F10

P4

Anvendelse af redundante data følger vedtagne regler

Beskrivelse:

Som udgangspunkt skal data tilgås ved kilden, således at vi undgår redundante data.
Men det kan af tekniske eller økonomiske årsager være nødvendigt at anvende kopidata (eksempelvis ifb. nogle af rammearkitektur komponenterne). pga. manglende
tilgængelighed i forhold til den ønskede oppetid eller for at opnå en tilfredsstillende
performance.

Rationale:

Vi sikrer en større driftsstabilitet (oppetidsgaranti og performance) i vore it-løsninger
ved at have data tæt på it-løsningen. Det fælles regelsæt skal sikre høj datakvalitet.

Konsekvens:

Hvis der oprettes en lokal kopi af data, er det vigtigt at dette sker efter de i KOMBIT
vedtagne principper, således at datakvalitet, aktualitet m.m. sikres bedst muligt.
Eksempelvis at et forretningsobjekts unikke nøgle medtages og opbevares i kopiregistret.
Anvendelse af kopidata kræver en nøje vurdering i hvert enkelt tilfælde. Som udgangspunkt er det idealet, at man ”tilgår data ved kilden”.
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Interne data og data hentet hos datakilder tildeles en unik og uforanderlig identifikation (f.eks. af typen UUID), og ikke kun en brugervendt nøgle, som måske ændres
over tid. Der skal altid være en unik nøgle til et forretningsobjekt.

KOMBIT A/S ©

Ved anvendelse af kopidata skal det sikres, at disse altid er tilstrækkelig aktuelle ift.
den konkrete anvendelse, således at der ikke træffes afgørelser på et fejlagtigt og
forældet grundlag. Kræver at behovet for aktualitet vurderes konkret i forhold til de
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enkelte data.
Forretningsprincip:

F8, F9, F11

P5

Kvaliteten af de udstillede informationer skal være kendt.

Beskrivelse:

Udveksling og anvendelse af data og digitale services på tværs af aktører kræver, at
centrale egenskaber som ejerskab, kvalitet, præcision mv. vedrørende de pågældende data / digitale services er kendte, beskrevne og udstillet.

Rationale:

For at anvendere kan have tillid til den digitale service og de udstillede data, skal det
fremgå, hvilken kvalitet data befinder sig i, samt hvem der har ansvaret for de pågældende data.
Metadata åbner mulighed for at anvendere kan vurdere om data er i tilstrækkelig
kvalitet til en given opgave.

Konsekvens:

Der skal være metadata tilgængelige for alle data, som udstilles gennem SAPA’s servicegrænseflade.

Forretningsprincip:

F1, F4, F5, F8, F9

P6

Informationssikkerhed skal bevares

Beskrivelse:

Sikkerheden vedrørende oplysningernes fortrolighed og tilgængelighed skal følge
informationerne uanset hvor og hvordan disse præsenteres for brugere.

Rationale:

Borgere m.fl. skal have tillid til digital forvaltning og den tilhørende offentlige behandling af informationer om dem og deres familie.
Fortrolige oplysninger må ikke kunne ses af andre end dem, som har fået tildelt rettigheder hertil.

Konsekvens:

Der skal sikres et ensartet højt sikkerhedsniveau i SAPA og de anvendte rammearkitektur komponenter, så informationer på betryggende vis opbevares, behandles og
udveksles.

Forretningsprincip:

F6, F10

P7

Services implementeres som en abstraktion over forretningsfunktionalitet og information

Beskrivelse:

Services er en abstraktion over forretningsfunktionalitet og information, der stilles til
rådighed for serviceanvendere via en offentliggjort servicespecifikation. Servicens
funktionalitet er kun kendt og tilgængelig via det interface, den tilbyder.

Rationale:

Servicen udgør et abstraktionslag, der skjuler de underliggende implementeringsdetaljer. Specifikationen af en service bliver hermed adskilt fra implementeringen, hvilket gør det muligt at ændre i implementeringen, uden at det påvirker anvendere af
servicen.
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Adskillelse af specifikation og implementering giver SAPA væsentlig større frihed til
at vedligeholde serviceimplementeringen uden at skulle inddrage og påvirke anvendere af servicen.
En service skal kunne anvendes ud fra den information der er tilgængelig i specifikationen. Det stiller krav til indhold og præcision i dokumentationen af specifikationen.
Serviceimplementeringen skal overholde specifikationen, men kan derud over frit
vælge hvordan implementeringen gennemføres.
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Services etableres som services der giver en forretningsmæssig værdi og dermed
ikke som simple CRUD services.
Forretningsprincip:

F4, F5, F7, F8, F10, F12

6.1.6 Sammenhænge mellem principper

6.1.6.1

Forretningsmål og forretningsprincipper

Nedenstående tabel sammenkobler SAPA forretningsmål (dvs. hvad ønsker vi at opnå) og SAPA
forretningsprincipper (dvs. den måde vi vil gøre det på). Hvert enkelt forretningsmål er understøttet
af mindst ét princip, og hvert forretningsprincip understøtter mindst ét forretningsmål.
Forretningsprincipper

Forretningsmål/Succeskriterier
M1

M2

M3

M4

M5

X

X

X

X

F1

Overblikket i SAPA skræddersys lokalt

X

F2

SAPA er uafhængig af specifikke arbejdsprocesser

X

F3

Arbejdsprocesser optimeres ifb. SAPA

F4

SAPA udformes i et genkendeligt ’sprog’ for medarbejdere
på de enkelte sagsområder

F5

SAPA sammenstiller oplysninger på tværs af datakilder

F6

Medarbejdere har aldrig adgang til information de ikke har
tilladelse til at se

F7

SAPA anvender i videst muligt omfang fællesoffentlige
standarder for data og dataudveksling

X

X

F8

SAPA anvender i videst muligt omfang komponenter og
services fra den fælleskommunale rammearkitektur

X

X

F9

SAPA anvender udelukkende data fra autoritative kilder

F10

Samtlige sagsrelevante overbliksinformationer, som bor i
ESDH og fagsystemer mv., kan tilgås via SAPA

F11

Sagsdata holdes og vedligeholdes i sagsbærende itløsninger og ikke i SAPA

X

F12

SAPA arkitekturen skal via åbenhed styrke konkurrence og
innovation

X

X

X
X

X

M6

M7

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Figur 20: Forretningsmål og forretningsprincipper

6.1.7 Forretningsprincipper og principper for teknisk arkitektur
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Nedenstående tabel sammenkobler SAPA forretningsprincipper og SAPA principper for teknisk arkitektur (dvs. den måde vi teknisk vil sikre en understøttelse af forretningsprincipperne på). Hvert
enkelt forretningsprincip er understøttet af mindst ét teknisk princip, og hvert teknisk princip understøtter mindst ét forretningsprincip.
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It-principper

Forretningsprincipper

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

F1

Overblikket i SAPA skræddersys lokalt

X

F2

SAPA er uafhængig af specifikke arbejdsprocesser

X

F3

Arbejdsprocesser optimeres
ifb. SAPA

X

F4

SAPA udformes i et genkendeligt ’sprog’ for medarbejdere
på de enkelte sagsområder

X

X

X

F5

SAPA sammenstiller oplysninger på tværs af datakilder

X

X

X

F6

Medarbejdere har aldrig adgang til information de ikke har
tilladelse til at se

X

F7

F8

SAPA anvender i videst muligt
omfang fællesoffentlige standarder for data og dataudveksling
SAPA anvender i videst muligt
omfang komponenter og services fra den fælleskommunale
rammearkitektur

F9

SAPA anvender udelukkende
data fra autoritative kilder

F10

Samtlige sagsrelevante overbliksinformationer, som bor i
ESDH og fagsystemer mv., kan
tilgås via SAPA

F11

F12

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sagsdata holdes og vedligeholdes i sagsbærende it-løsninger
og ikke i SAPA
SAPA arkitekturen skal via
åbenhed styrke konkurrence
og innovation

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Figur 21: Forretningsprincipper og principper for teknisk arkitektur
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Overholdelse af fællesoffentlige strategier, principper og initiativer

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type: Ikke funktionel
Arkitekturen skal være i overensstemmelse med den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, Fælleskommunal digitaliseringsstrategi, Hvidbogen fra ITST, samt
”Overordnede principper og best practice” fra ITST. Tilbudsgiveren skal i sit tilbud
redegøre for hvordan [standard] er overholdt

Krav #138

Anvendelse af redundante data skal følge vedtagne regler

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type: Ikke funktionel
Ved etablering af redundante data skal etableringen og efterfølgende vedligeholdelse, følge et sæt regler og principper, jf. punkt Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Etablering og vedligeholdelse af redundante data skal ske på konsistent vis
og uden tab af data

Krav #139

Services skal være indkapslet

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type: Ikke funktionel
Services skal være indkapslet således, at et Anvendersystem af en service ikke
skal være bekendt med, hvordan servicen er implementeret for at anvende den,
jf. punkt Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..

Krav #140

Besked om ændret registrering

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type: Ikke funktionel
Løsningen skal tilbyde mekanismer hvormed forretningshændelser kan publiceres til Anvendersystemer, jf. punkt Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..

Krav #141

Genbrug

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type: Ikke funktionel
Løsningen skal genbruge eksisterende funktionalitet i det omfang den eksisterer
bortset fra, hvis det er uhensigtsmæssigt jf. punkt Fejl! Henvisningskilde ikke
undet..

Krav #142

Brug af open source

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type: Ikke funktionel
Leverandøren skal beskrive, i hvilket omfang open source tænkes anvendt i Løsningen. Som en del af beskrivelsen, skal Leverandøren også beskrive, hvor der
ikke anvendes open source.
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6.2 Overordnede arkitekturkrav
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Anvendelse af modne teknologier

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type: Ikke funktionel
Løsningen skal anvende markedsudbredte og modne teknologier, jf. punkt Fejl!
envisningskilde ikke fundet.. Der vil ved evalueringen af dette krav blive lagt
vægt på Leverandørens dokumentation af markedsudbredelse og modenhed af
teknologien.

Krav #144

Løsningens fleksibilitet

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type: Ikke funktionel
Løsningen er fleksibelt opbygget, og vil kunne modificeres med hensyn til design
og funktionalitet i takt med, at efterspørgsel og behov ændres i Løsningens livscyklus.

Krav #145

Løst koblede Systemkomponenter

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type: Ikke funktionel
Løsningen skal være opbygget af løst koblede Systemkomponenter, jf. punkt Fejl!
envisningskilde ikke fundet..

Krav #146

Robusthed

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type: Ikke funktionel
Opbygning af Løsningen skal sikre en høj robusthed mod tab af data og nedbrud i
øvrigt.

Krav #147

Løsningens skalerbarhed

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type: Ikke funktionel
Leverandøren skal planlægge og udvikle Løsningen således, at Løsningen i den
efterfølgende drift kan skaleres, såvel horisontalt som vertikalt til at håndtere et
stigende antal brugere og datamængder samtidig med, at de aftalte servicemål
for driften, jf. Bilag [XXX] til enhver tid kan efterkommes.
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6.3 Den fælleskommunale Rammearkitektur
En rammearkitektur er, som navnet siger, de fælles rammer, vi sætter op for alle, der skal arbejde

med kommunale processer og kommunal it. Det er populært sagt den spillebane og de spilleregler,
der vil gælde for at være med til at levere it til kommunerne fremover.
Rammearkitekturen er en måde at analysere og strukturere den forretning, som den kommunale
forvaltning udgør. Rammearkitekturen kan deles op i et konceptuelt (logisk) niveau, og et fysisk
niveau, som applikationer og systemer relaterer sig til. Rammearkitekturen er derfor en måde:
 Konceptuelt at
o tænke sin forretning
o strukturere sin forretning mht. informationsansvar, regler og processer
o opsætte spilleregler og principper for dem, der vil levere til det kommunale marked
o analysere forretningsbehov metodisk for at sikre alignment i den samlede forretning
o kommunikere med omverdenen i et ensartet, forståeligt sprog
o kunne fokusere på en mindre del af helheden, uden at miste helheden
 Fysisk at
o strukturere den it, som skal understøtte forretningen
o strukturere den byggetegning, som leverandørerne skal bygge systemer efter
o sikre at de udviklede it-systemer kan kommunikere på tværs af leverandører
o sikre en styret migration fra gammelt til nyt
Rammearkitekturen er kort sagt et hjælpemiddel til at opnå bedre, billigere, sammenhængende og
forandringsrobuste it-systemer, leveret af et bredt udsnit af leverandører.

6.3.1 Løsningens anvendelse af Rammearkitekturen
For at sikre diversitet, fleksibilitet og genbrug i sin løsningsportefølje, ønsker Kunden at løsningen
skal basere sig på en række eksisterende (og kommende) fællesoffentlige og fælleskommunale itstøttesystemer. Disse fremgår af listen nedenfor. Kendetegnende for disse it-systemer er, at de er
etableret (eller etableres) som et led i den fællesoffentlige eller fælleskommunale it-infrastruktur,
og at de som sådan skal fungere som støttesystemer for kundens forretningsløsninger.
Kunden er i færd med at udvikle en række fælleskommunale støttesystemer, der skal stille funktionalitet og data til rådighed for fælleskommunale forretningsløsninger. Kunden vurderer p.t. at de
følgende kommende støttesystemer er relevante for SAPA-løsningen: Sag- og Dokument-indeks,
Ydelesesindeks, Partsinformation, Klassifikation, Organisation, Beskedfordeler. For yderligere beskrivelse af hvordan SAPA forventer at løsningen skal anvende støttesystemerne henvises til afsnit
nedenfor om SAPAs Målarkitektur samt til bilag x.x.
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I overensstemmelse med skiftende forretningsbehov vil porteføljen af fælleskommunale itstøttesystemer udvikle sig over tid, hvorfor det ikke kan antages at den ovenstående opremsning af
relevante fælleskommunale it-støttesystemer er endelig.
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Krav #148

Støttesystemer 1

Kategori:
Beskrivelse:

Forretningsrationale:
Krav #149

Støttesystemer 2

Kategori:
Beskrivelse:

Forretningsrationale:

K
Type: Ikke funktionel
Leverandøren skal beskrive SAPA-løsningens anvendelse af
de relevante fælleskommunale it-støttesystemer. Herunder
skal leverandøren beskrive, hvordan SAPA-løsningen designes, udvikles og implementeres, så Kunden fleksibelt kan
udskifte fælleskommunale it-støttesystemer.
[Evalueringskriterium: Kunden lægger i sin vurdering
af besvarelsen vægt på i hvor høj grad løsningen faktisk understøttes af de fælleskommunale itstøttesystemer]
BESKRIV HVORDAN DE ANVENDES
Støttesystemer 3

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type: Ikke funktionel
Leverandøren skal beskrive i hvilken udstrækning den foreslåede SAPA-løsning kan anvende de allerede specificerede
relevante fælleskommunale it-støttesystemer på en forretningsmæssigt hensigtsmæssig måde. Herunder skal leverandøren beskrive eventuelle forslag til ændringer i, hvordan de fælleskommunale it-støttesystemer skal designes,
udvikles og implementeres på en måde, så det i højere grad
sikres en overensstemmelse med Kundens principper og
målarkitektur for SAPA-løsningen.
[Evalueringskriterium: Kunden lægger i sin vurdering
af besvarelsen vægt på i hvor høj grad leverandøren
demonstrerer evne til at forstå og anvende de allerede specificerede fælleskommunale itstøttesystemer og på den baggrund designe en forretningsrelevant SAPA-løsning]
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BESKRIV OM DE ALLEREDE SPECIFICEREDE RA-STS ER MANGELFULDE!

Forretningsrationale:
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Krav #150
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K
Type: Ikke funktionel
Løsningen skal basere sig på alle relevante fælleskommunale it-støttesystemer, hvor de findes, og hvor de af Kunden
(på baggrund af Leverandørens konkrete vurdering) fastlægges som tilstrækkeligt stabile og robuste til at understøtte SAPA-løsningen.
BRUG DEM, NÅR VI ER ENIGE OM, AT DE ER KLAR!
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Krav #151

Støttesystemer 4

Kategori:
Beskrivelse:

Forretningsrationale:
Krav #152

Støttesystemer 5

Kategori:
Beskrivelse:

K
Type: Ikke funktionel
Leverandøren skal med udgangspunkt i den foreslåede udviklingsplan for SAPA-løsningen beskrive, hvordan man vil
håndtere afhængigheden til leverancer af de kommende
fælleskommunale it-støttesystemer. Beskrivelsen skal foretages særskilt pr. it-støttesystem og indeholde en robust
projektplan med konkrete forslag til, hvordan man i et parallelt udviklingsforløb vil håndtere tværgående afhængigheder. Leverandøren kan i sin besvarelse antage, at Kunden
for hvert service interface til de fælleskommunale itstøttesystemer stiller relevante teststubbe til rådighed.
[Evalueringskriterium: Kunden lægger i sin vurdering
af besvarelsen vægt på en robust plan, der beskriver
og tager højde for de konkrete projekt- og leveranceafhængigheder mellem SAPA-løsningen og de fælleskommunale it-støttesystemer, herunder behov for
eventuelle del-leverancer som fx designspecifikationer, test-stubbe, koordinerede testdrejebøger, frozen zones, integrationstest, releasestyring, o.lign.
fra sidstnævnte, så man undgår forsinkelser i SAPAs
udviklingsplan]
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Forretningsrationale:

Version
<0.3>

K
Type: Ikke funktionel
Leverandøren skal beskrive, hvordan SAPA-løsningen designes, udvikles og implementeres, så Kunden fleksibelt kan
udskifte fælleskommunale it-støttesystemer.
[Evalueringskriterium: Kunden lægger i sin vurdering
af besvarelsen vægt på dels en løst koblet arkitektur
samt på leverandørens evne og vilje til at understøtte Kundes konkrete udskiftning af fælleskommunale
it-støttesystemer, herunder fx beskrivelse af processen herfor og prissætningen heraf]
UDSKIFT DEM NÅR KUNDEN FORLANGER DET
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Krav #153

Støttesystemer 6

Kategori:
Beskrivelse:

Forretningsrationale:
Krav #154

Støttesystemer 7

Kategori:
Beskrivelse:

Forretningsrationale:
Krav #155

Forretningsrationale:
Krav #156

O
Type: Ikke funktionel
Leverandøren skal iværksætte kompenserende handling for
manglende rettidig leverance af det fælleskommunale itstøttesystem [XXX].
A
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MK
Type: Ikke funktionel
Beslutningen om iværksættelse af kompenserende handling
foretages af kunden (se kravet ovenfor).
OVERLAD BESLUTNINGEN TIL KUNDEN
Støttesystemer 9

Kategori:
Beskrivelse:

Fase
<3 - Krav & Kontrakter>

MK
Type: Ikke funktionel
Leverandøren skal tage initiativ til rettidig information af
behov for beslutning om iværksættelse af kompenserende
handlinger og implementering af interim-løsninger (se kravet ovenfor).
TAG ANSVAR FOR PLANEN
Støttesystemer 8

Kategori:
Beskrivelse:

Version
<0.3>

K
Type: Ikke funktionel
I fald et eller flere af de nævnte støttesystemer ikke er til
rådighed for SAPA-løsningen på det planlagte tidspunkt, skal
leverandøren med udgangspunkt i udviklingsplanen for SAPA og afhængighederne beskrevet heri (se foregående krav)
beskrive, hvordan man vil iværksætte kompenserende
handlinger og eventuelt implementere interim-løsninger for
at undgå forsinkelser og sikre fremdrift i udvikling og ibrugtagning af SAPA-løsningen. Beskrivelsen skal foretages særskilt pr. it-støttesystem og indeholde et robust alternativ
med konkrete forslag til, hvornår og under hvilke betingelser, alternativet skal etableres.
[Evalueringskriterium: Kunden lægger i sin vurdering
af besvarelsen vægt på at de foreslåede alternativer
er realistiske og at der er klare kriterier for, hvornår
Kunden skal træffe beslutning om eventuel ibrugtagning heraf for at undgå forsinkelser]
HAV EN PLAN B PARAT
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Forretningsrationale:

VI VIL BE OM PRISER PÅ ALLE KOMPENSERENDE HANDLINGER – OG VI VIL FØRST BETALE FOR PLAN B, NÅR DEN
IVÆRKSÆTTES. DERFOR OPTION PR. KOMPENSERENDE
HANDLING PR. STØTTESYSTEM

6.4 SAPA Referencearkitektur
En referencearkitektur danner de ydre rammer for en løsning, herunder fortsat udvikling og de
elementer der indgår i løsningen.
SAPA har opstillet en referencemodel for SAPA-løsningens målarkitektur. Referencemodellen er en
idealmodel, der beskriver hvordan SAPA -løsninger skal opbygges, så den kan implementeres, administreres og vedligeholdes fleksibelt.
For hvert løsningselement i referencemodellen findes principper og retningslinjer for målarkitekturen. Retningslinjerne definerer også i hvilken grad de forskellige løsningselementer skal være indkapslet og afgrænset i forhold til andre løsningselementer.
Referencemodellen vil sammen med målarkitekturen være udgangspunkt for at definere, hvilke
forskellige infrastrukturkomponenter, der skal til, for at Leverandøren kan udvikle og afvikle de
forskellige løsningselementer i modellen.
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Referencemodellen er en ramme, der kan bruges til at beskrive og forstå løsningsarkitekturen/systemer på logisk niveau og den bygger igennem sine lag bro til andre dele af arkitekturen.
Referencemodellen er udtryk for projektets billede af en generel arkitektur for en it-løsning, som
indeholder elementer svarende til de behov, der er i SAPA projektet. Referencemodellen skal altså
betragtes som baggrund for målarkitekturen for SAPA.
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Figur 22: Referencemodel for SAPAs målarkitektur
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6.4.1 Referencemodellens arkitekturelementer

18

Grænseflade
Grænsefladelaget består af de dele af en løsning, der varetager opgaven med at præsentere
information til eller fange information fra en aktør. Aktøren er enten en bruger eller et eksternt system.
Proceslag
Proceslaget varetager procesrealisering, dvs. proceslaget viser hvordan services bliver sammensat og orkestreret af andre services i workflows. I proceslaget håndteres både menneskemaskine processerne, dvs. de processer som kræver menneskelig indblanding og systemprocesser, og de processer der kan udføres uden menneskelig indblanding. Proceslaget skal både
kunne understøtte synkrone og asynkrone processer.
Implementering af forretningslogik i proceslaget skal holdes på et minimum. Forretningslogikken skal i stedet implementeres i serviceimplementeringslaget eller så tæt på dette som
muligt. Dermed undgår man, at den samme logik skal implementeres/opdateres flere steder
og dermed mindsker risikoen for at eksempelvis regler ikke er fuldt opdateret.
Proceslaget varetager endvidere hændelsesrealiseringen, dvs. sikrer at hændelser/beskeder
kan afsendes og modtages mellem de forskellige aktører.
Servicelag
Servicelaget har ansvaret for at udstille services på design og runtime tidspunkt. Disse services skal ses som nødvendige basale byggeklodser i forretningsprocesrealiseringen. Fleksibilitet i forhold til procesrealisering kan kun opnås, hvis funktionaliteten i Kommunernes systemportefølje er til rådighed i form af services.
Alle services skal udstilles på forretningsmæssigniveau og forankres i kommunernes begrebsmodel.
Serviceimplementering
I bunden af det logiske perspektiv af referencemodellen findes serviceimplementeringen.
Services kan implementeres som
 Egenudviklede systemer eller komponenter.
 Rammearkitektur Støttesystemer
 Fælles offentlige grunddata
 Standardsystemer.
 Indpakning af eksisterende løsninger.
 Eksternt anskaffede systemer eller eksterne systemer.
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Principielt er der ingen arkitekturmæssige bindinger til valg af implementeringsteknologi, blot
serviceimplementationerne overholder reglerne for udstilling og dokumentation af serviceinterfaces.

Dette afsnit er kursiveret for at fastholde læserens fokus på, at der er tale om en referencearkitektur.
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SERVICEINFRASTRUKTUR
Sikkerhedsmodul
Sikkerhedsmodulet har ansvaret for sikkerhed og håndtering af forespørgsler, og skal sikre
følgende:
 Autoriseret adgang til services.
 Autentifikation af de brugere/systemer/løsninger der ønsker at anvende en given service.
 At overholdelse af persondataloven understøttes.
Servicekatalog
Servicekataloget skal bidrage til at sikre opfyldelse af behovet for administration af Serviceaftaler.
Servicekataloget skal endvidere bidrage til opfyldelse af behovet for synliggørelse af status for
de forskellige Services, og hvorvidt de overholder de fastlagte servicemål.
Logningsmodul
Logningsmodulet er ansvarlig for at sikre en ensartet logning af data i forbindelse med Adgangsmodulet.
Integrationsframework
Integrationsframeworket skal bidrage til at sikre opfyldelse af behovet for skalering i antallet
af Integrationer til Systemet. Integrationsframeworket skal via genanvendelig funktionalitet
understøtte, at omkostningerne ved udvikling af Integrationer reduceres.
Afregningsmodul
Afregningsmodulet skal sikre opfyldelse af behovet for automatisering af afregning af forbrug.
Drift
Drift har ansvaret for at sikre, at denne både kan ske ved en central og decentral driftsmodel.
Dvs. at SAPA både skal kunne driftes med en central driftsleverandør for nogle kommuner,
mens andre kommuner skal kunne vælge en decentral driftsmodel. Det skal derfor være op til
den enkelte kommune at vælge, hvilken driftsmodel de ønsker.

STØTTESØJLE
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Change management
Change management har ansvaret for at sikre, at der samlet og for de enkelte dele af referencemodellen er opsat en ændringsproces. Denne ændringsproces skal bidrage til at der er
klare retningslinier til hvordan de enkelte dele af referencemodellen kan udskiftes.
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Administrationsmodel
Administrationsmodulet skal sikre opfyldelse af behovet for administration af Serviceaftaler.
Administrationsmodulet skal understøtte processen for etablering af Serviceaftaler mellem
kommuner og Kunden, samt anmodninger om tilslutning til Systemet fra Anvendersystemerne.
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Test og kvalitetssikring
Test og kvalitetssikring har ansvaret for at sikre at der er opsat en test og kvalitetssikring procedure, som sikrer at alle dele af referencemodellen har den ønskede kvalitet.
Dokumentation
Dokumentation har ansvaret for at sikre, at al dokumentation omkring de enkelte komponenter i platformen er opdateret og frit tilgængelig for alle involverede parter.
Governance
Governance har ansvaret for at opsætte og understøtte en beslutningsstruktur for alle dele af
referencemodellen, samt herunder hvilke standarder der skal benyttes i referencemodellen.

6.5 Målarkitektur for SAPA-løsningen
En målarkitektur definerer de mål løsningen pejler imod. Målarkitekturen er inspireret af og skal
holde sig inden for referencearkitekturenog beskriver overordnet implementering.
Den overordnede arkitektur omkring SAPA og dets omgivelser er illustreret i nedenstående figur.
Smart
phone

Tablet
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Borger.dk

xxx

xxx

SAPA Adm.

Ekstern
leverandør
SAPA ”APP Store”

Adm. services
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- Find primær part info (Søg)
Central
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- Sag (Opret, læs, søg)

Lokal
platform
Sagsbærende it.-syst.

Lokal
administration

Serviceplatform
Generelle services
Støttesystemer

Sikkerhed
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A
/
S

Scope for SAPA-løsningen er grønne elementer. For så vidt angår sammenstilling og udstilling af
SAPA-metadata19 er SAPA-løsningen afhængig af snitflader fra de fælleskommunale støttesystemer.
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Figur 23 SAPAs målarkitektur

19
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SAPA-metadata er et forretningsudtryk, der betegner de informationer, der holdes og vedligeholdes i andre kildesystemer,
og som sammenstilles og udstilles i SAPA. Termen dækker følgende data: Stamoplysninger, sager, dokumenter, bevillinger/ydelser, journalnotater, ind-/udgående kommunikation, hændelser og adviser.
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SAPAs sikkerhedsmodel er ligeledes baseret på fælleskommunal Adgangsstyring og Administrationsmodul for Adgangsstyring.

6.5.1 De enkelte arkitekturlag
Målarkitekturen består af nedenstående arkitekturlag. Disse er de arkitekturmæssige retningslinjer,
der udgør grundlaget for evalueringen af Leverandørens løsningsbeskrivelse:


Kommunebruger af SAPA – herunder den brugerflade som SAPA selv udstiller
Kommunebrugere bygger deres brugerflade ved at anvende en eller flere af de APP’s, som
SAPA udstiller gennem en ”SAPA APP Shop” og/eller ved at anvende de services, som SAPA
bygger og udstiller gennem serviceplatformen.
SAPA indeholder selv en SAPA brugerflade, som er opbygget efter disse principper med
henblik på anvendelse fra en PC og browser, en ”Tablet” eller fra en ”Smart phone”. Arkitekturen omkring dette er beskrevet nedenfor.



SAPA ”APP Shop”
SAPA udstiller funktionalitet i form af ”APP” – klar til anvendelse i SAPA brugerfladen og
andre brugerflader. ”APP Shop” vil indeholde applikationer til anvendelse i forskellige
sammenhænge (SAPA, kommunale hjemmesider, fagsystemer m.m.) og teknologier
(Smartphone, Tablet og Web browser m.m.). ”APP” vil være udviklet af SAPA i Version 1.0,
men efterfølgende vil det (i SAPA PLUS) også være muligt for fagsystemer, leverandører
m.fl. at udstille applikationer i ”SAPA APP Shop”, såfremt disse overholder de hertil knyttede standarder. Et eksempel herpå kunne være et fagsystem, som har valgt at udstille en
”light” udgave af ”Opret sag” eller ”Skriv journalnotat” til udstilling i SAPA brugerfladen.



SAPA udviklede og udstillede forretningsservices
SAPA udstiller funktionalitet og tilhørende data gennem en række forretningsservices med
tilhørende metoder. En kommunebruger kan vælge at bruge applikationen i ”SAPA APP
Shop” eller selv bygge en applikation ved at anvende de udstillede data gennem disse forretningsservices.



SAPA motor til sammenstilling og udstilling af sagsrelaterede data
SAPA’s hovedfunktionalitet består i at sammenstille og udstille forskellige sagrelaterede data. Dette gøres i en ”SAPA Motor”, som indeholder:
Find primær part info:
Et 360 graders overblik ift. den pågældende part (borger eller virksomhed, inkl. forening). Overblikket omfatter SAPA-Metadata, dvs. stamoplysninger, sager, dokumenter,
bevillinger/ydelser, journalnotater, ind-/udgående kommunikation og hændelser.
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Søg: Ud fra opsat filter findes metadata om borger (og virksomhed) i det relevante fælleskommunale støttesystem.
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Servicen orkestrerer kald til fælleskommunale støttesystemer, fx Sags/Dokumentindekser, Klassifikation, Organisation, etc. for at finde de ønskede informationer om en borger (eller en virksomhed). Et filter i import styrer, hvilke elementer,
der ønskes fremfundet. Servicen finder instans af støttesystem og kalder grunddata via
Serviceplatformen. Støttesystemer (eksempelvis ”Sagsindeks”) indeholder tilstrækkelige metadata ift. SAPA. Disse metadata vedligeholdes uden for SAPA regi.
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Sagsarbejde:
Understøttelse af sagsarbejde med oprettelse af journalnotater (overgangsløsning)
Journalnotat: Servicen håndterer journalnoter i SAPA regi, herunder oprettelse af
journalnoter via SAPA brugergrænseflade. Alle nedenfor nævnte operationer anvender journal_ix som kilde.
Læs: Fysisk læs af et enkelt journalnotat
Opret: Opret journalnotat i SAPA
Søg: Ud fra opsat filter i SAPA udsøges relevante journalnotater
Sag: Servicen håndterer sag i SAPA regi, herunder oprettelse af sag via SAPA brugergrænseflade..
Læs: Fysisk læs af en enkelt sag
Opret: Opret sag i SAPA
Ret: Ret sag i SAPA Søg: Ud fra opsat filter i SAPA udsøges relevante
sager


Administration af SAPA
Omfatter en administrativ brugerflade med tilhørende interne services til opsætning og styring af SAPA – herunder regler for sagsfordeling og adviser.
Indeholder både en central administration og en lokal (kommunal) administration.



Sagsbærende it-systemer
SAPA læser alene data i de fælleskommunale støttesystemer. Det vil sige, at SAPA ikke læser data i de enkelte kommunale sagsbærende løsninger.I SAPA kan oprettes sager og
journalnotater i de ansvarlige sagsbehandlende løsninger hos kommunen. For at kunne
gemme data i de ansvarlige sagsbehandlende løsninger i kommunen kræves det, at disse
stiller services, API’er eller tilsvarende til rådighed for SAPA, således at SAPA alene har datafangst opgaven.



Sikkerhed
SAPA’s sikkerhedsløsning skal give adgang til de roller, som en given bruger er tildelt, samt
validere rollerne ift. adgang til de forskellige data og funktioner i løsningen.
SAPA’s sikkerhedsløsning skal - i samarbejde med de forskellige databærende systemer og
støttesystemer – sikre at der kun udstilles de data, som de pågældende roller giver adgang
til. Se mere om Sikkerhed i særskilt afsnit.



Adresse dispatcher
Telefon bog funktionalitet. I Adresse dispatcher skal der være en oversigt over hvilke systemer der understøtter funktionalitet i den enkelte kommune (eks. Brilletillæg), hvor systemet kan findes fysisk (URL, drev, etc.) samt hvordan systemet kan startes op (URL med
parametre, .exe fil, specifikt skærmbillede).
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SAPA brugerfladen opbygges så den på bedst mulige måde understøtter det enkelte fagområde /
den enkelte kommunes konkrete behov. Dette gøres ved – ud fra den kommunale organisering og
anvendelse af sagstyper – at opbygge nogle brugerfladeprofiler, som anvendes ift. den enkelte
medarbejder, når denne logger på systemet.
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6.5.2 Profilering/individualisering af SAPA brugerflade
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Brugerfladen opbygges af 3 typer af komponenter (”APP”):
SAPA basis APP

Disse er standard for alle og skal altid være med i brugerfladen. Dvs. de kan
ikke fravælges af hverken et fagområde, en kommune eller den enkelte bruger.

Fagspecifik APP

Disse er fagspecifikke for det enkelte fagområde eller den enkelte kommune
og kan tilvælges. Nogle af disse kan være udviklet af SAPA-projektet, mens
andre vil være udviklet kommunalt eller i tilknytning til et andet it-system.

3. Part APP

Disse er udviklet af en 3. partsleverandør og stillet til rådighed gennem SAPA.
Disse skal overholde SAPA’s ”APP standarder”.

Et eksempel på opbygning af 2 forskellige brugerprofiler ud fra disse principper er illustreret nedenfor.

Figur 24 To eksempler på profil opbyggede SAPA brugerflader

Opsætning af de enkelte brugerprofiler vil skulle ske i et samarbejde med en central og en lokal
administrator.

6.6 SAPA Arkitekturfundament
Arkitekturfundament forholder sig til løsningens omgivelser og dens muligheder. Efter Målarkitekturen bliver Arkitekturfundamentet så udgangspunkt for et nærmere skridt imod implementering,
herunder transitionsarkitekturer.

6.6.1 Hovedstruktur
Grundlæggende bygger SAPA på 4 grundpiller:
Fælleskommunale støttesystemer
Fællesoffentlige grunddata via Serviceplatformen
Egne data
Integration (”Hop”) til sagsbærende it-løsninger
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Udover de fire grundpiller anvender SAPA i størst muligt omfang de fællesoffentlige standarder.
SAPA er et system, som integrerer med en række både kommunale og fællesoffentlige systemer og
registre, hvorfor det er vigtigt for SAPA at basere integration m.m. på de fællesoffentlige og fælleskommunale standarder.
I den sammenhæng er specielt stander omkring ”Sag & Dokument” samt Sikkerhed væsentlige.
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6.6.2 Fælleskommunale støttesystemer og serviceplatformen
SAPA forbruger forskellige støttesystemer for at indhente den information der skal vises.
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De fælleskommunale støttesystemer indeholder de metadata der skal vises i SAPA og via serviceplatformen er der adgang til fælles grunddata, som angivet på figuren forneden.
SAPA henter ikke supplerende data i sagsbærende it-løsninger og har derfor ingen integrationsbehov til disse it-løsninger. Se særskilt bilag om Støttesystemer i den fælleskommunale rammearkitektur.
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Figur 25: SAPA’s brug af støttesystemer.

SAPA anvender de enkelte støttesystemer på følgende vis:

Fælleskommunale støttesystemer
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Klassifikation
Sagsklassifikation foregår via KL-E inkl. Kommunernes egne, specifikke emner. Klassifikation
holder KL-E og andre klassifikationer kommunerne anvender, eks. FORM, kontoplan m.v.
Organisation
Organisation findes den enkelte kommunes basisorganisation og tilknytning til klassifikation til understøttelse for sagsfordeling.
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Sikkerhed (inkl. Adgangsstyringog Administrationsmodul for Adgangsstyring)
Sikkerhed håndterer adgang til brugervendte og ikke-brugervendte systemer. I Sikkerhed
håndteres også roller og adgange for de roller for de enkelte systemer og sikrer at ingen
brugere eller systemer får adgang til andet end hvad de må.
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Kontaktdata

Kontaktdata holdes af og vedligeholdes støttesystemet Kontaktdata (der er under
afklaring som fælleskommunalt støttesystem og ikke er i scope for denne kravspecifikation),.


Sagsindeks
Sagsindeks indeholder metadata for en sag men ikke sagen selv, plus en mulighed for at
hoppe til sagen i det it-system der ejer sagen. Se også afsnit om Hop.



Dokumentindeks
Dokumentindeks indeholder metadata for et dokument men ikke dokumentet selv, plus en
mulighed for at hoppe til dokumentet i det it-system der ejer dokumentet. Se også afsnit
om Hop.



Ydelsesindeks
Ydelsesindeks indeholder metadata for en ydelse inkl. Effektueringsplan men ikke ydelsen
selv, plus en mulighed for at hoppe til ydelsen i det it-system der ejer ydelsen Se også afsnit
om Hop.



Beskedfordeler
Anvendes til at orientere sagsbærende it-løsninger om oprettelse af objekter (sager, journalnotater) og ændringer på disse i SAPA.

Fællesoffentlige grunddata
SAPA anvender grunddata (planlagt realiseret via Serviceplatformen) på følgende vis fordelt på
SAPA Version 1.0 og SAPA PLUS:

Person.
Herfra hentes personens stamoplysninger og familieforhold samt husstandsoplysninger ift.
bopælsadressen.



Bolig.
Herfra hentes boligens ejerforhold (ejer, andel, leje), boligens ejer samt boligens anvendelse, størrelse, antal værelser etc.



Adresse.
Herfra hentes adresseoplysninger ift. både danske og udenlandske adresser.
Danske adresser er forsynet med et adressepunkt (geokodning af adressen).



Distrikter (Geografisk inddeling).
Herfra hentes de forskellige distrikter – skoledistrikt, socialdistrikt etc. – som geografiske
områder.



Sundhed.
Omfatter personens sundhedsoplysninger samt sundhedsaktører (læge m.fl.) tilknyttet personen.
A
/
S
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SAPA Version 1.0
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Økonomi.
Omfatter personens indtægt-, skatte- og formueforhold, ejendomsbesiddelser, gældsforpligtigelser ift. det offentlige m.m.



Institution.
Herfra hentes personens institutionsoplysninger (daginstitution, skole, uddannelsessted
etc.)



Virksomhed.
Herfra hentes stamoplysninger om virksomheder inkl. foreninger – herunder ejer op-

lysninger.


Arbejde.
Herfra hentes oplysninger om personens arbejdsforhold såsom arbejdssted, status (ledig/i
arbejde), A-kasse informationer m.m.

6.6.3 SAPA holder og vedligeholder egne data
SAPA-løsningen må nødvendigvis holde og vedligeholde administrative data (opsætning, rettigheder, etc.) for at kunne fungere. Dertil kommer krav om at kunne oprette, genbruge og dele søgefiltre (målrettet brugeroplevelse, effektivisering af gentagne rutiner, etc.).
Herudover må SAPA-løsningen holde og vedligeholde sagsdata, selvom SAPA-løsningen som hovedprincip ikke lagrer sagsdata, da disse holdes og vedligeholdes i kommunens relevante sagsbærende
it-løsning. Der er redegjort herfor i særskilt afsnit nedenfor.

Figur 26: Oversigt over egne data i SAPA-løsningen

Journalnotat til Sagsbærende it-løsninger
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Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>
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For at kunne opfylde dels krav om hurtigt at kunne ekspedere en borger eller få en smidig arbejdsgang, vil SAPA indeholde data om sag og journalnotat. En prioriteret rækkefølge skal følges når en
sag/et journalnotat oprettes. Hvis ikke mønster 1 er muligt pga. begrænsninger i det relevante
modtagende sagsbærende it-system, anvendes mønster 2 og så fremdeles.

H
a
n
d
s

©

Hovedprincippet er, at de sagsdata, som kommunebruger i en overgangsperiode kan registrere via
SAPA, ikke lagres i SAPA, men i den rette lokale sagsbærende it-løsning. Men i fald den lokale sagsbærende it-løsning endnu ikke er i stand til at modtage disse data fra SAPA-løsningen, kan SAPAløsningen undtagelsesvis holde og vedligeholde disse data på vegne af den lokale sagsbærende itløsning indtil denne er tilpasset med de nødvendige snitflader.
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Prioritet
1

Mønster
Sagen oprettes via SAPA user interface. Via service afleveres den
med det samme i relevant system (Dette giver Kommunebruger
samme oplevelser af user interface uanset sagstype (klassifikation))

Overgangsløsning?
Nej

2

Kommunebruger hopper til det relevante system (forudsat at det
teknisk kan lade sig gøre og at kommunebruger er autoriseret). Det
forudsættes at der kan hoppes til systemet og at systemet er kendt
i adresse dispatcher.

Nej

3

I en transitionsperiode er det muligt at oprette såvel en sag som et
journalnotat i SAPA. Disse gemmes i SAPA indtil data kan flyttes andre steder hen. Da SAPA ikke er tænkt som en sagsbærende itløsning (og i øvrigt ikke indeholder dokumenter) må kommunerne
ikke planlægge med at denne mulighed er permanent, men at den
alene er tilgængelig i transitionsperioden.

Ja

Figur 27: Prioritet for at understøtte arbejdsgang for journalnotat

6.6.4 Hop-integration til Sagsbærende it-løsninger
SAPA-løsningen indeholder mulighed for integration til en kommunale sagsbærende it-systemer i
form af, at det fra SAPA-løsningens brugergrænseflad er muligt for Kommunebruger at ”hoppe” til
det pågældende it-system medbringende relevant nøgle fra SAPA (PersonID, SagsID, DokumentID
etc.).

Figur 28:. SAPA hop-integration til Sagsbærende it-løsninger
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Med udgangspunkt i en sag, et dokument eller en person, spørges i Adresse dispatcher hvor denne
sag/dokument/person ejes. Herefter enten hoppes der til pågældende system med nødvendig nøgle eller der læses via en service en BLOB (Binary Large OBject) som herefter vises i en standard
viewer (contained i SAPA applikationen).
Det forudsættes at Adresse Dispatcher er tilgængelig (se beskrivelse tidligere i dokumentet), så
informationer om systemerne kan findes.
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Der er udarbejdet et selvstændigt bilag, der beskriver integrationsnmønstre for HOP, se bilag x.x.
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Krav #157

Lagdelt, løst koblet og åben

Kategori:

(K)

Beskrivelse:

Løsningens it-arkitektur skal baseres på Kundens principper og målarkitektur
(se afsnit x.x).

Krav #158

Lagdelt, løst koblet og åben

Kategori:

(K)

Beskrivelse:

Løsningens It-arkitektur skal muliggøre realisering af en løsning, der er lagdelt, løst koblet og med åbne (dokumenterede) snitflader til eksterne systemer.

Krav #159

Løsningens it-arkitektur

Kategori:

(K)

Beskrivelse:

Leverandøren skal beskrive løsningens it-arkitektur samt redegøre for overensstemmelse (eller det modsatte) ift. Kundens principper og målarkitektur
med særlig vægt på lagdeling, løs kobling og åbne (dokumenterede) snitflader
til eksterne systemer.

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>

Type:

Type:

Type:

Non-funktionelt

Non-funktionelt

Non-funktionelt
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6.6.5 Krav for SAPA-løsningens it-arkitektur
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6.7 SAPA Advis-løsning
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Beskrevet særskilt i bilag x.x
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6.8 Specifikke arkitekturkrav for Løsningen
6.8.1 Integrationsmønstre
Krav #160

Integrationsmønstre

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionel
Integrationer skal kobles så løst som muligt mellem de it-løsninger, der
integreres. Herudover skal der anvendes fælles standarder i det omfang, de findes.

Krav #161

Integrationsmønstre

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionel
Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for hvilke integrationsmønstre der anvendes. Der lægges vægt på, at løsningen er rustet
til at understøtte en bred vifte af integrationsmønstre og ikke blot nogle få.

6.8.2 Adresse dispatcher
Krav #162

Anvend adresse dispatcher

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Løsningen skal anvende Adresse dispatcher

Krav #163

Adresse dispatcher

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionel
Leverandøren bedes redegøre for, hvordan løsningen anvender
Adresse dispatcher.

Ikke funktionel

.

KOMBIT A/S ©

Anvend adresse dispatcher

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionel
Løsningen skal understøtte brugerens hop til andre it-løsninger via
dialogbaseret integration. Se særkilt bilag for integrationsmøntre.

.

Version
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Fase
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6.8.3 Hop/Dialogbaseret integration
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Krav #165

Adresse dispatcher

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionel
Leverandøren bedes redegøre for, hvordan løsningen understøtter
forskellige dialogmønstre til at understøtte brugerens hop til andre itløsninger.

6.8.4 Organisation
Krav #166

Organisation

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionel
Løsningen skal anvende eksisterende autoritativ kilde til Organisation.

Krav #167

Organisation

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionel
Løsningen skal anvende OIO snitfladen for Organisation.

Krav #168

Organisation

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionel
Løsningen skal anvende støttesystemet Organisation.

Krav #169

Organisation

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionel
Leverandøren skal redegøre for hvordan it-løsningen anvender støttesystemet Organisation

KOMBIT A/S ©

Klassifikation

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionel
Løsningen skal anvende eksisterende autoritativ kilde til Klassifikation.

Krav #171

Klassifikation

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionel
Løsningen skal anvende OIO snitfladen for Klassifikation.

Krav #172

Klassifikation

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionel
Løsningen skal anvende støttesystemet Klassifikation.

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>
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6.8.5 Klassifikation
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Krav #173

Klassifikation

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionel
Leverandøren skal redegøre for hvordan it-løsningen anvender støttesystemet Klassifikation

6.8.6 Sagsindeks
Krav #174

Sagsindeks

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionel
Løsningen skal anvende eksisterende autoritativ kilde til Sag.

Krav #175

Sagsindeks

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionel
Løsningen skal anvende OIO snitfladen for Sag.

Krav #176

Sagsindeks

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionel
Løsningen skal anvende støttesystemet Sagsindeks.

Krav #177

Sagsindeks

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionel
Leverandøren skal redegøre for hvordan it-løsningen anvender støttesystemet Sagsindeks

KOMBIT A/S ©

Dokumentindeks

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionel
Løsningen skal anvende eksisterende autoritativ kilde til Dokument.

Krav #179

Dokumentindeks

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionel
Løsningen skal anvende OIO snitfladen for Dokument.

Krav #180

Dokumentindeks

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionel
Løsningen skal anvende støttesystemet Dokumentindeks.

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>
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6.8.7 Dokumentindeks
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Krav #181

Dokumentindeks

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionel
Leverandøren skal redegøre for hvordan it-løsningen anvender støttesystemet Dokumentindeks

6.8.8 Ydelsesindeks
Krav #182

Ydelsesindeks

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionel
Løsningen skal anvende eksisterende autoritativ kilde til Ydelse.

Krav #183

Ydelsesindeks

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionel
Løsningen skal anvende xxx snitfladen for Ydelse.

Krav #184

Ydelsesindeks

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionel
Løsningen skal anvende støttesystemet Ydelsesindeks.

Krav #185

Ydelsesindeks

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionel
Leverandøren skal redegøre for hvordan it-løsningen anvender støttesystemet Ydelsesindeks

6.8.9 Kontaktdata
Krav #186

Kontaktdata

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionel
Løsningen skal anvende eksisterende autoritativ kilde til Kontaktdata.

Krav #187

Kontaktdata

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionel
Løsningen skal understøtte opdatering af støttesystemet Kontaktdata.

Krav #188

Kontaktdata

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionel
Løsningen skal anvende xxx snitfladen for Kontaktdata.
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Krav #189

Kontaktdata

Kategori:
Beskrivelse:

(O)
Type:
Ikke funktionel
Leverandøren skal redegøre for hvordan it-løsningen anvender støttesystemet Kontaktdata.
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Beskedfordeler

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionel
Løsningen skal kunne understøtte udvekslingen af hændelsesbeskeder, som defineret i bilag x.x.

Krav #191

Beskedfordeler

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionel
Løsningen skal anvende støttesystemet Beskedfordeler.

Krav #192

Beskedfordeler

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionel
Leverandøren skal redegøre for hvordan it-løsningen anvender støttesystemet Beskedfordeler

Version
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6.8.10 Beskedfordeler
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6.9 Data
6.9.1 Beskrivelse af integrationer
Krav #193

Anvendelse af kundens løsninger

Kategori:
Beskrivelse:

(MK)
Type: Ikke funktionel
Løsningen skal kunne integrere til kundens systemer (snitfladespecifikationer
fremgår af bilag x.x). Kundens systemer kan opdeles i følgende grupper:
 Fælleskommunale støttesystemer: Klassifikation, Organisation, Partskontakt, Sags-/dokument-/ydelsesindekser, Beskedfordeler, Sikkerhed
 Fælleskommunal serviceplatform
 Sagsbærende it-løsninger i kommunerne
 SAPA Transitionsløsning

Krav #194

Anvendelse af kundens løsninger

Kategori:
Beskrivelse:

(MK)
Type: Ikke funktionel
Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redgøre for hvordan løsningen understøtter integration til kundens systemer, herunder hvilke integrationsmønstre,
der understøttes.

6.9.2 OIOXML
Krav #195
Brug OIOXML til udveksling af data
Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionel
Det er et krav, at Løsningen skal kunne kommunikere med eksterne systemer ved
brug af XML, udformet efter OIO-Datastandardiseringskomiteens anvisninger
(kaldet OIOXML), og der skal derfor beskrives niveau for brugen af XML skemaer
til udveksling af informationer.

6.9.3 Sag og dokument
Benyttelse af OIO Sag og Dokument standarderne
Krav #196

KOMBIT A/S ©

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>

(K)
Type: Ikke funktionelt
Løsningens udveksling af Sager og Dokumenter skal baseres på de OIO godkendte
Standarder for Sag og Dokument. En beskrivelse af standarderne findes på
http://digitaliser.dk/group/56264/resources/type/150022
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Kategori:
Beskrivelse:

Dokumentnavn
SAPA Kravspecifikation Version 0_3 (22-mar-2013)
(KOMMUNEHØRING)
Projektnavn
<SAPA>

Projektnummer
<1066>

Dokumentdato

Dokumentejer
<KMJ>

Sideangivelse

<22-03-2013>

131 af 166

SAPA Kravspecifikation – bilag 2

Krav #197

Lokal udvidelse af OIO Sag og Dokument standarden

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionelt
Såfremt den fagspecifikke sag/dokument, for meningsfyldt at kunne beskrives,
kræver yderligere attributter eller relationer end der eksisterer i standarden, skal
leverandøren foretage en lokal udvidelse af standarden.
Lokale udvidelser skal aftales med samt godkendes af Kunden.
Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse beskrive hvordan dette kan opfyldes.

Krav #198

Dokumentation af implementeringen af OIO Sag og Dokument standarderne

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionelt
Leverandøren skal beskrive hvilke attributter, relationer og operationer fra OIO
Sag og Dokument standarden der benyttes, samt de eventuelle lokale udvidelser.
Hvis der er områder hvor standarden ikke følges skal Leverandøren beskrive hvilke samt give en begrundelse herfor.

Krav #199
Kategori:
Beskrivelse:

Fremsøgning af meta-data på Sager og Dokumenter i eksterne systemer via OIO
Standarderne
(K)
Type: Ikke funktionelt
Løsningen skal kunne fremsøge meta-data i eksterne systemer vedrørende Sager
samt Dokumenter via OIO Dokument og Sag Standarden.
Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse beskrive hvordan dette kan opfyldes.

6.9.4 Udsendelse af hændelsesbeskeder
Krav #200

Udsendelse af hændelsesbeskeder

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionelt
Løsningen skal kunne udsende hændelsesbeskeder til Beskedfordeleren om oprettelse samt ændrede tilstande for Sager og Dokumenter i løsningen (fagspecifikke hændelser).

Modtagelse samt reaktion på beskeder

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionelt
Løsningen skal kunne modtage hændelsesbeskeder fra Beskedfordeleren samt
reagere på disse (herunder tilstandsskift fra OIO og beskeder fra Grunddata).
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Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse beskrive hvordan dette kan opfyldes.
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Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse beskrive hvordan dette kan opfyldes.
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Krav #202

Implementering af serviceinterfacet [Navn]

Kategori:
Beskrivelse:

(K)

Krav #203

Kald af operationer i dataserviceinterfacet [Navn]

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionelt
Løsningens skal kunne kalde følgende operationer med de rette parametre i dataserviceinterface [Navn] således, som det er beskrevet i standarden ”Specifikation af Serviceinterface for [Navn]” med tilhørende XML og ”Generelle egenskaber for serviceinterfaces på sags- og dokumentområdet” og gennem brug af ”Vejledning om ikke-funktionelle krav vedrørende serviceinterfaces på sags- og dokumentområdet”. Løsningen skal kunne modtage og fortolke den XML, som dataservicen returnerer

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>

Type:

Ikke funktionelt

Løsningen skal implementere serviceinterfacet [Navn] således som det er beskrevet i standarden ”Specifikation af Serviceinterface for [Navn]” med tilhørende XML og ”Generelle egenskaber for serviceinterfaces på sags- og dokumentområdet” og gennem brug af ”Vejledning om ikke-funktionelle krav vedrørende serviceinterfaces på sags- og dokumentområdet”.
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6.9.5 Dataserviceinterface
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6.10 Snitflader
Der henvises til dokument SAPA Snitflader, bilag XX.
SAPA Snitflade dokumentet beskriver hvordan data og funktionalitet tilgås via services.
Listen over services er vejledende og medtaget for at vise omfanget. De endelige services vil være
tilgængelige i design fasen.

Krav #204

Løsningen skal anvende implementerede services fra støttesystemerne

Kategori:
Beskrivelse:

(K)

Krav #205

Løsningen skal anvende implementerede services fra øvrige snitflader

Kategori:
Beskrivelse:

(K)

Krav #206

Løsningen skal anvende de på service platformen implementerede services fra grunddata

Kategori:
Beskrivelse:

(K)

Type:

Type:

Type:

Ikke funktionelt

Ikke funktionelt

Ikke funktionelt

Krav #207

Løsningen skal anvende de på sagsbærende it-systemer implementerede services til at vedligeholde journaldata

Kategori:
Beskrivelse:

(K)

Type:

Ikke funktionelt

Krav #208

Løsningen skal anvende de på sagsbærende it-systemer implementerede
services til at hoppe til disse it-systemer

Kategori:
Beskrivelse:

(K)

Type:

Ikke funktionelt

6.10.1 Integration til borger.dk

KOMBIT A/S ©
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Det skal på sigt være muligt for borgere at få adgang til oplysninger om egne sager på ”Min side” på
borger.dk, og løsningsarkitekturen skal derfor understøtte en smidig integration til borger.dk.
Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet vejledningen ”Integration af portalservices på borger.dk”,
der beskriver integrationsmulighederne i forhold til portalservices på borger.dk
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Krav #209

Integration til ”Min side” på borger.dk

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionelt
Løsningen skal integrere til ”Min side” på borger.dk, så borgeren har adgang til
oplysninger om egne sager.

KOMBIT A/S ©

Integration til ”Min side” på borger.dk

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionelt
Leverandøren skal beskrive hvordan løsningen kan understøtte integration til
borger.dk.

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>
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Vejledningen ”Integration af portalservices på borger.dk” kan findes på
XXXX/som bilag
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6.11 Brugervenlighed og Look & Feel
Det er vigtigt for SAPAss succes, at brugervenligheden af systemet er i top. Brugervenlighed betyder
både layout af de skærmbilleder, brugeren skal arbejde i, hvordan brugeren navigerer i og mellem
skærmbillederne og hvilke hjælpetekster brugeren får i sit arbejde i systemet. Udover brugervenligheden er der en række tekniske krav til brugergrænsefladen. For at sikre systemets anvendelighed på langt sigt, er det kundens forventning at Leverandøren lader sig inspirere af nye fremskridt
indenfor webudvikling, som bl.a. har til formål at minimere antallet af klik og sideopdateringer.
Brugergrænsefladen skal udvikles i et samarbejde mellem kunden og leverandøren. Tankerne omkring udviklingsproces og samarbejde er nærmere beskrevet i bilag xx.
Kravene til præsentationslaget skal testes indgående i en brugervenlighedstest. Denne er nærmere
beskrevet i bilag xx.
Det skal bemærkes, at brugerne ikke nødvendigvis er garvede it-brugere. Derfor lægger Kunden
ikke kun stor vægt på design og navigation, men også på en informativ og støttende Online-hjælp,
som er tilpasset it-kompetencerne hos brugergruppen. De særlige krav til brugervejledning er beskrevet i afsnit x.x
6.11.1 Intuitiv og overskuelig brugergrænseflade
Krav #211

Grafisk design

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionelt
Løsningens grafiske design (dvs. det grafiske udtryk og identitet) skal fremstå
indbydende, enkel, intuitiv og tidssvarende overfor slutbrugerne.

KOMBIT A/S ©

Grafisk design af brugergrænseflade

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionelt
Leverandøren skal levere forslag til, hvordan Løsningens
brugergrænsefladedesign vil se ud. Forslaget skal indeholde en visuel
præsentation (fx screenshots, eller mock-ups) af central funktionalitet.

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>
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Leverandøren skal give sit bud på et grafisk design til løsningen som minimum
indeholder: typografi, farveskabelon og forslag til almene grafiske elementer til
løsningen såsom bokse, kanter og knapper.
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Krav #213

Godt overblik

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionelt
Løsningen skal sikre, at brugeren har et godt overblik over data i SAPA, fx søgeresultater eller advisabonnementer.

Krav #214

Overskuelighed

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionelt
Overblik skal være lette at overskue og ikke teksttunge

Krav #215

Korrekt oprettelse af sager og journalnotater

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionelt
Løsningen skal understøtte, at brugeren nemt og enkelt kan oprette sager og
journalnotatet korrekt.

6.11.2 Tekniske krav til brugergrænsefladen
Krav #216

Layout mv.

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionelt
Løsningens skærmbilleder skal baseres på XHTML 1.0 eller nyere. Skærmbilledernes layout skal implementeres med CSS 2.0 Skærmbillederne skal kunne gennemgå W3C HTML/XHTML og CSS 2.0 validering.

Krav #217

Tilgængelighed ved opfyldelse af WCAG 2.0 Level AA

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionelt
Fra 1. januar 2008 er minimumskravet til alle offentlige løsninger, at de opfylder
WCAG tilgængelighedskravene på niveau AA. Løsningen vil derfor skulle opfylde
WCAG 2.0 Level AA.

Understøttelse af forskellige browserteknologier

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionelt
Løsningens skærmbilleder skal som minimum være optimeret til visning med MS
Internet Explorer 7.0+, Mozilla Firefox version 3+, Google Chrome version 14+ og
Apple Safari 4+.
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Det skal bemærkes, at ingen værktøjer kan tjekke komplet understøttelse af
WCAG 2.0 Level AA. Dog tilbyder Digitaliseringsstyrelsen en række værktøjer og
guidelines, som kan anvendes: http://www.digst.dk/Moedet-medborgeren/Tilgaengelighed/Standarder-krav-og-anbefalinger/Standard-fortilgaengelighed.aspx

KOMBIT A/S ©

Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for hvilke browser teknologier der understøttes af løsningen.

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>
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Krav #219

Skjule, minimere og lukke skærmbilleder

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionelt
Alle skærmbilleder skal kunne skjules, minimeres og lukkes.

Krav #220

Præsentation 2

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionelt
Brugergrænsefladen skal være modulopbygget. Modulerne skal leveres som selvstændige, flytbare enheder der kan opdateres uafhængigt af hinanden.

Krav #221

Skærmopløsning

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionelt
MK Krav 1: Løsningens skærmbilleder skal optimeres til skærmopløsning
1280*800.

Krav #222

Skærmopløsning

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionelt
Løsningen skal være udviklet iht Responsive Web Design(RWD) for øje, også ift
transportable enheder som tablets og smartphone.
Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for hvordan dette er understøttet af løsningen.

(K)
Type: Ikke funktionelle
Løsningen skal understøtte at betjening af systemet sker hensigtsmæssigt for
brugeren ved:
- at Løsningen skal kunne betjenes med og uden mus og med færrest mulige
tryk,
- at der skal findes genvejstaster til de mest brugte funktioner,
- at det skal være muligt at navigere mellem indtastningsfelter ved brug af tabtasten.

Krav #224

Konfigurérbarhed af tabuleringsrækkefølge og tastaturgenveje

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionelle
Løsningen skal understøtte at tabuleringsrækkefølge og tastaturgenveje er konfigurérbare.
A
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6.11.3 Navigering i Løsningen
Krav #223
Systembetjening

KOMBIT A/S ©

Leverandøren skal i samarbejde med kunden fastlægge tabuleringsrækkefølge
og tastaturgenveje i designspecifikationsfasen.

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>
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Handling ved Enter

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionelle
Løsningen skal have en konsistent reaktion på brug af Enter-tasten. At bruge Enter-tasten på tastaturet skal oftest svare til at vælge OK eller Gem-funktionen på
brugergrænsefladens highligthede handlinger. I tekstfelterne skal Enter være
linieskift.

Krav #226

Handling ved Tilbage

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionelle
Brugere skal kunne navigere til den foregående side via browserens Tilbagefunktion.

Krav #227

Navigation 1

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionelle
Løsningen skal understøtte en let og intuitiv navigering mellem skærmbilleder

Krav #228

Cursor-placering

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionelle
Ved valg af nyt skærmbillede skal cursor placeres i indtastningsfelter specificeret
af Kunden og Leverandør (oftest feltet længst oppe til venstre) og være aktiv.
Knapper, som ikke kan vælges, skal sløres.

Krav #229

Indtastningsfelter

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionelle
Løsningen skal sikre at det er tydeligt for brugerne hvilke indtastningsfelter der er
obligatoriske.
Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for hvordan dette er understøttet af løsningen.

Krav #230

Drop-down menuer

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionelle
Hvis der indgår drop-down menuer eller lister med prædefinerede værdier i løsningen skal:
 det være muligt for brugeren at tilgå den rigtige post ved tryk på 1. og 2.
bogstav i den pågældende post.
 menuer og lister være konfigurerbare for den enkelte kommune.

Version
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Fase
<3 - Krav & Kontrakter>
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Krav #231

Indtastning i datofelter

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionelle
Indberetning af datoer i løsningens datofelter skal kunne foregå på to forskellige
måder:
 Brugeren skal kunne vælge en dato ud fra en kalender, der fremgår af
Løsningens datofelter.
 Brugeren skal kunne taste en dato ved brug af tastaturet, uden at kalenderen dukker op. Formatet af datofeltet skal fremgå.

Krav #232

Redegøre for smidig navigation

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionelle
Leverandøren skal redegøre for, hvordan løsningen understøtter ovenstående 7
krav til smidig navigation.

6.11.4 Tekster i Løsningen
Krav #233
Fejl- og andre meddelelser
Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionelle
Løsningen skal indeholde klart forståelige meddelelser, som hjælper brugeren til
at udføre sine arbejdsgange, korrigere fejl og som ikke forstyrrer brugeren mere
end højst nødvendigt.
I det omfang behandlingen i Løsningen fører til en fejlsituation, dannes en fejlmeddelelse, der i klart og forståeligt sprog redegør for Fejlen. Fejlteksterne udarbejdes af Leverandøren, reviewes af kunden og dokumenteres i Systembeskrivelsen samt i bruger- og systemdokumentationen. Fejlmeddelelserne tilknyttes den
kode (Returkode, Årsagskode), der returneres til det kaldende program.
Til info: Andre meddelelser er fx servicemeddelelser, som ikke er Fejl eller skyldes
fejlagtig brugeranvendelse, men meddelelser med orientering af brugeren.

KOMBIT A/S ©

Redigering af fejl- og andre meddelelser

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionelle
Indholdet af meddelelser skal kunne redigeres på en enkel måde af løsningens
driftleverandør.

Krav #235

Gem kladde ved teknisk fejl i kommunikationen

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionelle
Løsningen skal understøtte auto-save af brugergernereret input i brugergrænsefladen. Hvis browseren lukkes eller der kommer en timeout under et indtastning/indberetningsforløb skal data så vidt muligt gemmes i en kladde. De præcise
regler for timeout fastlægges i samarbejde mellem Leverandør og Kunde.

Version
<0.3>
Fase
<3 - Krav & Kontrakter>
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De nævnte meddelelser skal indgå i brugervenlighedstesten.
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Krav #236

Online-hjælp

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionelle
Der skal udarbejdes Online-hjælp, som dækker alle brugerrettede funktioner, og
som beskriver navigation, brugerflader og anvendelse af Løsningen.
Hjælpefunktionerner skal tage højde for brugskontekst og være handlingsorienteret som fx links til hjælpetekster på relevante steder, herunder tooltips.
Hjælpen skal bl.a. kunne præsenteres som et to-delt vindue, hvor det første vindue skal indeholde Indhold, Indeks, Søg og FAQ (som faneblade).
Online-hjælpen skal indgå i brugervenlighedstesten.
Al tekst i Hjælp-sektionen skal kunne vedligeholdes enkelt og simpelt af drift leverandøren samt af Kunden.
Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for hvorledes dette understøttes af løsningen
(Det vægtes positivt at samtlige funktioner i løsningen er understøttet.

Krav #237

Ansvar for tekster

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionelle
Leverandøren er ansvarlig for at forfatte og vedligeholde tekst til Løsningen, herunder tekst til skærmbilleder, fejl- og andre meddelelser, vejledninger mm. Kunden skal godkende alle tekster.

Krav #238

Usynlig adresse ved adressebeskyttelse

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionelle
Er borgeren omfattet af adressebeskyttelse i CPR, må adressen ikke være synlig
for brugeren. Løsningen skal vise en sigende meddelelse, for eksempel ”Udeladt
på grund af adressebeskyttelse”.

Krav #239

Timeglas ved lange svartider

Kategori:
Beskrivelse:

(K)

Type:

Ikke funktionelle

KOMBIT A/S ©

Brugertilpassede menuer

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionelle
Det er et krav at løsningen kun viser de menuer, valgmuligheder, funktioner,o.l
som den enkelte bruger har adgang til.

Version
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Fase
<3 - Krav & Kontrakter>
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Bruger må ikke være i tvivl om hvorvidt systemet arbejder eller afventer aktion
fra brugeren. Til dette formål kan vises timeglas, fremdriftsstatusbar eller lignende.
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Systembeskeder – sprog

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionelle
Det er et krav, at såvel meddelelser fra systemet som slutbrugerdokumentation
(skriftlig dokumentation og online dokumentation) skal være på dansk, mens det
accepteres, at teknisk dokumentation kan være på engelsk.

Krav #242

Redegøre for understøttelse af krav

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke funktionelle
Leverandøren skal redegøre for, hvordan løsningen understøtter ovenstående 9
krav til tekster i Løsningen.
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6.12 Krav til udviklingsforløb
For at sikre, at SAPA-løsningen udvikles til de reelle behov som eksisterer i kommunerne, er det
væsentligt, at løsningen lægges ind i et iterativt udviklingsforløb i tæt dialog med kunden og
slutbrugere af systemet.
Løsningen skal være intuitiv og overskuelig for Løsningens brugere. Dette skal sikres ved, løbende i
udviklingsfasen, at inddrage de kommende brugere af Løsningen. Brugere bør eksempelvis
inddrages ved:
- Kvalitetssikring af design af brugergrænseflade
- Test af brugergrænseflade, overblik og navigation
- Test af central funktionalitet.
Brugerne skal repræsentere de forskellige typer af brugere, der eksisterer i Løsningen. Kunden er
gerne behjælpelig med at stille brugere til rådighed. Brugerne skal vælges bredt ud fra alder,
erfaring på området, erfaring med tilsvarende systemer, kommune og lignende.
Den endelige brugerinddragelse i udviklingsfasen aftales mellem Leverandør og Kunde i
afklaringsfasen. Kunden skal have mulighed for at deltage i de seancer, hvor brugerne deltager.
Kunden ser positivt på, hvis den/de bærende brugergrænsefladeudviklere ligeledes deltager i disse
brugerseancer.

Krav #243

Brugercentrerede værktøjer

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionelt
Der ønskes fra Kundens side udvikling i mindre iterationer gennem hele udviklingsforløbet. Leverandøren skal i samarbejde med kunden løbende fastlægge scope for hver
enkelt iteration.
Leverandøren skal i planlægningen og udviklingen af SAPA-løsningen benytte sig af en
veldokumenteret iterativ udviklingsmetode som f.eks. SCRUM, XP el.lign.
Leverandøren skal beskrive, hvordan udviklingen af SAPA-løsningen gennemføres.
Der lægges særlig vægt på en beskrivelse af hvordan og hvornår brugerne tænkes
inddraget i udviklingsfasen.

Krav #244

Brugercentrerede værktøjer

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionelt
Som led i den brugerinvolverende proces skal der gennemføres en række workshops,
hvor alle brugertyper er repræsenteret samt forskellige kommunale sagsområder.

KOMBIT A/S ©
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Leverandøren skal i sit tilbud beskrive, hvordan og hvornår brugerne tænkes
inddraget i udviklingsfasen.
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Brugercentrerede værktøjer

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionelt
Leverandøren skal beskrive hvilke værktøjer, der benyttes i udviklingsprocessen.
Værktøjer kunne eksempelvis være:
Cultural probes
Design games
Design by metaphor
Co-creation workshops
Rapid prototyping

Krav #246

Brugerinvolvering - Kommunikation

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionelt
Leverandøren skal redegøre for hvordan forskellige interessenter kan orientere sig
løbende om projektet fx månedelige nyhedsbreve, podcasts og show cases.

Krav #247

Løbende usabilitytesting

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionelt
Leveradøren skal redegøre for hvordan de enkelte iterationer opfylder kundens
succeskriterier ift. usabilitytesting (fx antal klik til løsning af specifik opgave,
navigationsfejl)
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6.13 Lovmæssige krav
6.13.1 B103
Fra den 1. januar 2008 skal alle nye offentlige it-løsninger anvende de obligatoriske, åbne standarder (B 103) - med mindre der er væsentlige grunde til ikke at overholde disse standarder.
Hvis der er væsentlige grunde til ikke at overholde de relevante obligatoriske, åbne standarder, skal
der ved kontraktunderskrivelse udarbejdes rapportering med begrundelse for anvendelse af undtagelsesbestemmelserne.
For it-løsninger, hvor den tekniske anskaffelse ligger over EU’s udbudsgrænse, skal begrundelserne
indberettes til Digitaliseringsstyrelsen med henblik på offentliggørelse.
Krav #248

Overholdelse af B103

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Lov og politik
Løsningen skal efterleve bestemmelserne i B 103. Eventuelle undtagelser og fravigelser skal nøje dokumenteres og argumenteres af Leverandøren i tilbuddet.

Krav #249

Overholdelse af ISO 27.001

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Lov og politik
Kunden forventes at overholde ISO 27.001 sikkerhedsstandarden inden 2012.
Leverandøren skal understøtte Kunden i opfyldelsen af denne standard.

KOMBIT A/S ©
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6.13.3 Persondataloven - Lov 429 af 31 maj 2000
Både i den offentlige og private sektor gælder loven først og fremmest for behandling af personoplysninger, som sker ved hjælp af elektronisk databehandling. Dvs. at loven gælder, når personoplysninger behandles ved hjælp af computerteknik. Loven gælder også, når personoplysninger sendes
over Internettet. Loven indeholder en række regler om, hvornår man må indsamle, registrere og
videregive personoplysninger osv. Hvilke regler der skal følges i den enkelte situation, afhænger af
oplysningernes karakter og formålet med databehandlingen. Også andre love end persondataloven
kan indeholde regler om, at en behandling af personoplysninger kan eller skal finde sted.
Persondataloven opdeler personoplysninger i tre typer: Følsomme oplysninger, oplysninger om
andre rent private forhold og almindelige ikke-følsomme oplysninger. Opdelingen findes, fordi der
gælder forskellige betingelser og procedurer for behandling af personoplysninger afhængig af oplysningernes følsomhed.
Generelt må personnummeret bruges med henblik på en entydig identifikation eller som journalnummer i den offentlige sektor. Som udgangspunkt skal enhver behandling af personoplysninger,
der foretages for en offentlig myndighed, anmeldes til Datatilsynet. Der gøres opmærksom på, at
Kunden foretager anmeldelse til Datatilsynet på vegne af kommunerne, og at Leverandøren skal
medvirke til denne anmeldelse.
På tilsvarende vis skal bestemmelserne i Sikkerhedsbekendtgørelsen overholdes jf. BEK 528 af 15.
juni 2000.
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6.13.2 ISO 27.001
Det offentlige Danmark skifter standard for informationssikkerhed. Staten har besluttet at overgå til
ISO 27.001 inden 2012, og KL anbefaler kommunerne at gøre det samme. ISO 27.001 er en del af
ISO/IEC 2700 serien og består af en række standarder med indbyrdes relationer20.

http://www.itst.dk/sikkerhed/standarder-1/iso-27000-serien/fra-ds-484-til-iso-27001
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Krav #250

Overholdelse af persondataloven

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Lov og politik
Løsningen skal understøtte, at de kommunale sagsbehandlere kan behandle personoplysninger i overensstemmelse med persondataloven21 og sikkerhedsbekendtgørelsen. Datatilsynets praksis omkring behandling af personoplysninger
skal følges, og data skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Det betyder bl.a., at Leverandøren skal medvirke til, at oplysninger ikke
kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid
med persondataloven.

6.13.4 Forvaltningsloven - LBK 1365 af 7. december 2007
Forvaltningsloven indeholder regler om krav til sagsbehandlingen og regulerer forholdet mellem
borgere (parter) og offentlige myndigheder, herunder kommunen. Loven gælder som udgangspunkt kun for afgørelsessager22.
Loven indeholder regler om forvaltningsmyndighedernes vejledningspligt over for borgerne, om
parters adgang til aktindsigt, partshøring, begrundelse, notatpligt og klagevejledning. Herudover
indeholder loven nogle almindelige regler om inhabilitet og om tavshedspligt mv. for den, der virker
inden for den offentlige forvaltning23.
Krav #251

Overholdelse af forvaltningsloven

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Lov og politik
Løsningen skal sikre, at den sagsbehandling, der udføres i Løsningen, lever op til
og understøtter Forvaltningslovens krav.

6.13.5 Retssikkerhedsloven - LBK 656 af 15. juni 2011
Loven indeholder regler og krav, der vedrører borgerens rettigheder og indflydelse, når de sociale
myndigheder behandler sager samt fastlægger struktur og grundlæggende principper for administration af sociale sager.
Loven indeholder bl.a. regler om borgerens ret til medvirken, mellemkommunal refusion, borgerens og myndighedens oplysningspligt, sammensætningen af børne- og ungeudvalget, De Sociale
Nævn, Ankestyrelsen samt de almindelige klageregler24.
Krav #252

Overholdelse af Retssikkerhedsloven

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Lov og politik
Løsningen skal sikre, at den sagsbehandling der udføres i Løsningen, lever op til og understøtter - Retssikkerhedslovens krav.

6.13.6 Arkivloven - LBK 1035 af 21. august 2007
I henhold til Arkivloven har Statens Arkiver bl.a. til formål, at sikre opbevaring af arkivalier, og at
stille arkivalier til rådighed for borgere og myndigheder, herunder til forskningsformål.
En stor del af disse arkivalier forefindes alene som elektroniske arkivsystemer. Elektroniske arkivsystemer er Statens Arkivers betegnelse for de it-systemer, som myndighederne anvender ved forhttps://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=828
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21

http://www.kl.dk/Fagomrader/Jura-og-forvaltning/Forvaltningsloven/, jf. underbilag 3.1M.
http://www.ladk.dk/jura/y-files/vejl_fvl.htm, jf. underbilag 3.1M.

nr. 1203 af 10/12/2009,
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=126303, jf. underbilag 3.1M.
KOMBIT A/S ©
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valtning af deres ressortområde og dækker bl.a. over registre, databaser samt elektroniske journaler og elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystemer. Kommunerne skal varetage arkivmæssige hensyn i brugen af it-systemer, så aflevering af en arkiveringsversion (kopi) af data fra systemerne ikke giver anledning til problemer.
Løsningen skal kunne udlæse de ønskede arkivalier i de formater, som kræves af Rigsarkivet, Statens Arkiver.
Krav #253

Overholdelse af Arkivloven

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Lov og politik
Løsningen, inklusive alle komponenter og arkiver skal som en del af interimsfunktionalitet, kunne udlæse data i det/de formater og på det aggregeringsniveau,
som er forudsat af Statens Arkiver25.
Udlæsningen af data skal være så elektronisk understøttet, at det ikke bibringer
kommunerne store udfordringer og manuelt arbejde at kunne aflevere (udtrække) materialet.
Udover udviklingen af denne elektroniske udtræksmulighed skal Leverandøren
bistå kommunerne med udfordringer i forbindelse med dannelsen og afleveringen af udtrækket samt i forbindelse med aflevering af materiale, varetage kommunikationen mellem kommunerne og Statens Arkiver.

Overholdelse af Regnskabsbekendtgørelsen

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Lov og politik
Leverandøren skal sikre, at Løsningen overholder regnskabsbekendtgørelsen.
Eksempler på de relevante dele er beskrevet ovenfor.

25
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Krav #254
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6.13.7 Regnskabsbekendtgørelsen - BEK 70 27. januar 2011
Det statslige regnskabsvæsen er reguleret via henholdsvis regnskabsloven og regnskabsbekendtgørelsen. Herudover findes en række særskilte vejledninger mv., der nærmere uddyber de enkelte
bestemmelser på regnskabsområdet.
I Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning26 findes en gennemgang af bestemmelserne i henholdsvis statsregnskabsloven og regnskabsbekendtgørelsen, herunder Økonomistyrelsens vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser.
I de tilfælde hvor brugerne kan foretage dispositioner i Løsningen, som kan udløse en betaling, skal
Løsningen leve op til de krav, som stilles i regnskabsbekendtgørelsen.
Udbetalingsforretninger skal tilrettelægges således, at der etableres en personmæssig adskillelse
mellem den regnskabsmæssige registrering og betalingen. At der skal være personmæssig adskillelse mellem den regnskabsmæssige registrering og selve betalingen betyder, at der skal være minimum to personer involveret i bogførings- og betalingsprocessen. Nemlig den der tilrettelægger og
bogfører betalingen (en brugeraktør), og den der frigiver betalingen (den økonomiansvarlige).

http://www.sa.dk/content/dk/for_kommunale_myndigheder/arkivmassige_hensyn/elektoniske_arkivsystemer , jf. underbilag

3.1M.
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http://www.oes.dk/OEAV/, jf. underbilag 3.1M.
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6.14 SAPA Sikkerhedsmodel
Dette afsnit beskriver den overordnede model for sikkerhed og brugerstyring. Sikkerhedsmodellen
er valgt med udgangspunkt i SAPA’s konkrete forretningsbehov og med udgangspunkt i den sikkerhedsmodel, der er specificeret i den fælleskommunale rammearkitektur.
Forretningsbehovet kan beskrives således: Når den enkelte kommunebruger søger et sagsoverblik
for en given boerger (eller virksomhed), vises metadata ift. de forskellige sager. Kun sager man har
adgang til at få vist i et sådant sagsoverblik medtages jf. nedenstående figur.

Figur 29: Eksempler på sagsoverblik ift. fagsystemsager.

KOMBIT A/S ©
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I SAPA vises kun metadata på sagen (fx hentet fra støttesystemet ”Sagsindeks”). Har man brug for
at se detaljer på sagen, skal dette ske via det tilhørende sagsbærende it-system, hvor sagen er registreret og vedligeholdt. Dvs. at adgang til yderligere information kræver, at kommunebruger har de
nødvendige rettigheder ift. direkte adgang til dette system. I eksemplet her har kommunebruger i
”Afdeling B” adgang til at se detaljer på de to sager i egen afdeling samt på sagen i ”Afdeling A”,
Hvorimod medarbejderen kun har adgang til at se metadata på den ene af sagerne i ”Afdeling C”.
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Eksemplet illustrerer en kommunebruger i ”Afdeling B”, som fremsøger et sagsoverblik ift. personen ” 010161-1111 Hans Hansen”. Hans Hansen har p.t. 5 sager med kommunen – 1 i ”Afdeling A”,
2 i ”Afdeling B” og 2 i ”Afdeling C”. Den ene sag i ”Afdeling C” er sikkerhedsbelagt (eksempelvis en
børnesag) på en sådan måde, at den ikke vises i et sagsoverblik for denne kommunebruger i ”Afdeling B”.
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6.14.1 Forretningsbehov og antagelser
SAPA’s sikkerhedsmodel tager udgangspunkt i flg. forretningsbehov og antagelser:
1. SAPA løsningen udstiller personfølsomme oplysninger bl.a. vedrørende de sager, som borgerne har i kommunen. Selvom der principielt ”kun” er tale om metadata og grunddata, kan
de sagtens være personfølsomme og skal derfor behandles i overensstemmelse med persondatalovens regler.
2. SAPA løsningen vil blive afviklet på et driftsmiljø, der er separat fra kommunernes infrastruktur, og derfor vil adgang til løsningen foregå på tværs af sikkerhedsdomæner.
3. Brugergrænseflader er web-baserede og tilgås af kommunale sagsbehandlere via internettet. Derudover udstiller og konsumerer SAPA også web services, der ligeledes tilgås via internettet. De web-baserede brugergrænseflader kan tilgås af browsere i mobile enheder,
men SAPA’s sikkerhedsmodel rummer ingen funktionalitet til at understøtte for ”native”
applikationer på mobile enheder (HTML5 Apps vurderes som værende tilstrækkeligt).
4. Der er behov for en model, hvor kommuner kan vedligeholde deres medarbejdere decentralt, herunder ved oprettelse og nedlæggelse af brugere. Dette skal kunne ske via de forskelligartede brugeradministrationssystemer, som kommunerne i forvejen anvender (herunder Active Directory, IdM løsninger etc.)
5. Løsningen skal understøtte, at kommunerne organiserer arbejdet med sager forskelligt.
Forskellige kommuner skal således kunne vælge forskellige adgange til forskellige profiler
afhængig af den konkrete kommunes organisation.
6. Modellen skal på sigt kunne rumme web-adgang for borgere til at kunne se egne sager.
7. Sikkerhedsmodellen bør funderes på fællesoffentlige standarder og være understøttet af
gængse sikkerhedsprodukter og –værktøjer.
8. Sagsbehandlere i kommunerne bør opnå single sign-on til SAPA, således at de ikke behøver
at logge på igen for at tilgå SAPA’s brugergrænseflade.

6.14.2 Overblik
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Nedenstående figur illustrerer den kontekst, som SAPA sikkerhedsmæssigt skal indgå i:

Figur 30: Sikkerhedsmæssig kontekt for SAPA-løsningen.

KOMBIT A/S ©

Den enkelte kommune (myndighed) varetager selv brugeradministration for egne medarbejdere via
et lokalt brugerkatalog (f.eks. Active Directory), hvor brugerne tildeles jobfunktionsroller. Endvidere
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er hver myndighed ansvarlig for at etablere en SAML Identity Provider (IdP), som kan autentificere
egne medarbejdere og herefter udstede et SAML token indeholdende medarbejderens jobfunktionsroller.
Den fælleskommunale infrastruktur stiller komponenter til rådighed, som de enkelte forretningsservices (herunder SAPA) integreres imod. Dette drejer sig primært om flg. komponenter:
 En Context Handler som veksler SAML tokens med jobfunktionsroller fra en kommunal
Identity Provider til et nyt (centralt udstedt) SAML token, som indeholder systemroller (mere herom senere). Context Handleren holder endvidere styr på brugerens ”kontekst” – altså
hvilken kommune, han agerer på vegne af.
 En Security Token Service som kan anvendes til at få udstedt SAML tokens, der anvendes i
web service kald mod støttesystemer.
 En Rolleadministrationskomponent hvor jobfunktionsroller og systemroller kan vedligeholdes.
 En Tilslutningskomponent som anvendes ved tilslutning af et system til infrastrukturen (lokal IdP, forretningsservice, støttesystem etc.)
Der henvises til sikkerhedsmodellen og kravspecifikationen for adgangsstyring i rammearkitekturen
for uddybning af sikkerhedsmodellen og ovenstående komponenters funktionalitet og grænseflader.

6.14.3 Forløb ved log-in af bruger
Som nævnt opnås adgang til SAPA’s brugergrænseflader ved præsentation af et SAML security token. Nedenstående figur illustrerer forløbet ved log-in til en brugergrænseflade i SAPA:

KOMBIT A/S ©
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1. Medarbejderen logger på netværket fra sin PC i kommunen (eksempelvis Active Directory).
Herved skabes en lokal sikkerhedskontekst (eksempelvis baseret på Kerberos).
2. Via browseren tilgår brugeren SAPA’s brugergrænseflade (eksempelvis via et link).
3. SAPA har brug for at få udstedt en SAML Assertion for brugeren, og re-dirigerer browseren
til Context Handleren i rammearkitekturen for log-in (3a). Context Handleren identificerer
hvilken organisation, brugeren kommer fra, og beder den relevante kommunale Identity
Provider (3b) om et SAML token, som omveksles (evt. beriges) og sendes til SAPA. Bemærk
at den kommunale Identity Provider komponent kan genkende brugeren via den lokale sikkerhedskontekst (f.eks. Kerberos) - og dermed udstede en SAML Assertion på baggrund af
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Figur 31: Forløbet ved log-in til en brugergrænseflade i SAPA.

Dokumentnavn
SAPA Kravspecifikation Version 0_3 (22-mar-2013)
(KOMMUNEHØRING)
Projektnavn
<SAPA>

Projektnummer
<1066>

Dokumentdato

Dokumentejer
<KMJ>

Sideangivelse

<22-03-2013>

150 af 166

SAPA Kravspecifikation – bilag 2

single sign-on. Efter validering af den modtagne SAML Assertion kan SAPA oprette sin egen
session med brugeren og give adgang på baggrund af brugerens identitet og autorisationer.
Inden dette forløb kan gennemføres, skal Context Handleren og Kommunen have udvekslet metadata med informationer om certifikater og end-points, således ovenstående kommunikation kan
garanteres at komme fra en betroet partner. Ligeledes skal SAPA og Context Handleren udveksle
SAML metadata (indgå i trust-forhold). De udvekslede beskeder signeres med en digital signatur, så
autentifikation og integritet garanteres, og kommunikationen foregår over stærkt krypterede forbindelser (SSL/TLS), hvilket sikrer konfidentialitet.
Det skal endvidere bemærkes, at kommunikationen i ovenstående forløb er baseret på standard
HTTP operationer, der normalt ikke giver udfordringer i forhold til kompatibilitet med mobile enheder (tablets og smart phones). Der findes således en række mobile løsninger, der anvender SAML.

6.14.4 Revokering af adgange og rettigheder
Når en bruger bliver spærret i kommunens lokale brugerkatalog, vil vedkommende ikke længere
kunne få udstedt et nyt SAML token, der giver adgang til SAPA. Dette betyder, at der ikke er behov
for yderligere spærring af brugere, end hvad der må forventes at eksistere i forvejen. Tilsvarende
gælder for brugere, som får adgang via en digital medarbejdersignatur frem for det lokale AD: her
vil spærring af certifikatet blokere for yderligere adgang.
Der bør senere i processen defineres en konkret timeoutpolitik, som definerer hvor længe SAML
tokens skal være gyldige, før de skal fornys. I fællesoffentlig brugerstyring (NemLog-in føderationen) er gyldigheden normalt 30 minutter, mens det i sundhedssektoren er udbredt praksis med en
gyldighed på 8 timer. Værdien skal under alle omstændigheder være konfigurérbar.
Ændringer af rettigheder slår igennem, når brugeren skal forny sit SAML token. Derfor gælder helt
de samme overvejelser omkring timeoutpolitik etc.

6.14.5 Synergier med fællesoffentlig brugerstyring
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Ved anvendelse af en fødereret sikkerhedsmodel baseret på OIOSAML opnås som nævnt en arkitekturmæssig de-kobling af rammearkitekturen / SAPA fra brugerautentifikationen. Dette vil gøre
det let at skifte autentifikationsmekanismer til eksempelvis medarbejdersignaturer, mobiloptimerede loginmekanismer etc. uden påvirkning af SAPA. Endvidere udstiller den fællesoffentlige brugerstyringsløsning (NemLog-in) en SAML-baseret Identity Provider komponent, der let ville kunne
kobles til SAPA, hvilket kan give flg. fordele:
 Borgere vil kunne logge på Context Handleren / SAPA via NemLog-in og opnå single sign-on
til og med andre borgerrettede løsninger. Dette er eksempelvis relevant, hvis SAPA i fremtiden skal udstille borgervendte services på borger.dk (f.eks. indblik i egne sager).
 Medarbejdere vil kunne logge på Context Handleren / SAPA via NemLog-in med deres
medarbejdersignatur. Dette kan bruges både til SAPA administratorer, hvor man ønsker et
ekstra sikkert log-in, samt i kommuner, hvor man ikke har mulighed for at etablere en Identity Provider komponent. Dog vil et log-in via NemLog-in kun give en SAML billet med medarbejderens identitet og ikke nødvendigvis information om systemroller, jobfunktionsroller
etc. (se nedenfor)

6.14.6 Sikkerhed for brugerens identitet (AssuranceLevel)
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Da autentifikationen af sagsbehandlere sker lokalt og indenfor kommunens eget sikkerhedsdomæne, og da det udstedte security token (SAML Assertion) er signeret med en digital signatur, opnår
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løsningen umiddelbart et højt niveau af autenticitetssikring (dvs. graden af sikkerhed for brugerens
identitet). Den tekniske styrke vurderes at være på niveau AssuranceLevel 327 tilsvarende brug af
OCES certifikater, hvilket normalt er det niveau, der kræves for at få adgang til personfølsomme
oplysninger via internettet.
Til sammenligning ville man kun opnå niveau AssuranceLevel 2, hvis brugerne loggede direkte på
SAPA med brugernavn og kodeord (evt. provisioneret fra kommunen), og dette niveau er normalt
ikke tilstrækkeligt i forbindelse med adgang til personfølsomme oplysninger. Det skal i den henseende bemærkes, at den eksisterende log-in med brugernavn og kodeord til KMD’s systemer ikke
sker via det åbne internet, men kun kan ske internt fra kommunernes eget sikkerhedsdomæne.

6.14.7 Web Service Grænseflader
SAPA udstiller sine web services via den fælleskommunale serviceplatform (specifikt ESB’en). Her er
adgangen til at kalde services styret på baggrund af digitale certifikater, der på forhånd er registreret i løsningen. Der henvises til dokumentation for serviceplatformen for en uddybende beskrivelse.
Når SAPA har behov for at kalde web services udstillet af støttesystemer i den fælleskommunale
infrastruktur, skal SAPA først anmode om et SAML security token hos Security Token Servicen i
rammearkitekturen. Kaldet autentificeres med et OCES funktions- eller virksomhedscertifikat, der
er registreret i forbindelse med den initielle systemopsætning, og det modtagne SAML token anvendes herefter ved web service kald mod støttesystemet. Det modtagne token kan caches for
efterfølgende kald til støttesystemet (så længe det er gyldigt).

6.14.8 Model for autorisation af medarbejdere
Rammearkitekturen definerer en rollebaseret autorisationsmodel, hvor kommunerne kan definere
(og tildele) nogle overordnede jobfunktionsroller til deres medarbejdere, og hvor hver jobfunktionsrolle kobles til et antal systemspecifikke roller (systemroller), der giver adgang til det enkelte
system.
SAPA anvender rammearkitekturens model og udstiller et antal (SAPA-specifikke) systemroller, der
beskrives nedenfor. Medarbejderne vil således kunne tildeles forskellige rettigheder alt efter deres
arbejdsområder og får derfor differentieret adgang til SAPA. Hver kommune får mulighed for at
definere sine egne systemroller i SAPA (med udgangspunkt i en skabelon), hvortil der er tildelt specifikke rettigheder til sagstyper defineret i KLE. Tabellen nedenfor illustrerer indholdet af en SAPAsystemrolle for en given kommune:

Korsbæk
Kommune
Lokal profil 1
Lokal profil 2
Lokal profil 3
Lokal profil …
Lokal profil n

Standard
Sagstype 1
X
X

Standard
Sagstype 2

Standard
Sagstype 3

Standard
Sagstype 4

X

X

Standard
Sagstype…

Standard
Sagstype n

X

Per sagstype er det muligt at tildele systemrollen nogle faste rettigheder som illustreret nedenfor:

27
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Figur 32: Forskellige profilers adgang til forskellige sagstyper.

Det såkaldte AssuranceLevel – se http://digitaliser.dk/resource/363424 for detaljer.
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Systemrolle 3

Standard
Sagstype 1

Se at sagen findes
Se sagsbehandler
Se sagens status
Se sagens afgørelse
Se dokumenter på sagen
Se alle informationer

Standard
Sagstype 2
X
X

Standard
Sagstype 3
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Figur 33: En systemrolles faste rettigheder pr. sagstype.

Systemrollerne konfigureres af en sikkerhedsadministrator i den enkelte kommune, således at de
modsvarer kommunens organisering og sikkerhedspolitik.
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Ift. adgang til offentlige grunddata (CPR, CVR, BBR, ESR) vil systemrollernes adgang være reguleret
af en lokal opsætning af, hvilke helt konkrete informationer (fx familie, læge, bopæl) en konkret
systemrolle har adgang til. Her vil det være muligt at definere per attribut, om systemrolle har adgang.
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Modellen er illustreret på nedenstående figur:

Figur 34: Lokal opsætning af adgang til konkrete informationer

Den enkelte medarbejder er tilknyttet et antal jobfunktionsroller, som svarer til opgaver, vedkommende skal udføre for en organisation. Jobfunktionsrollerne er igen koblet til en eller flere systemroller i SAPA, som hver har tilknyttet et antal rettigheder til konkrete sagstyper.
Såfremt en kommune måtte ønske at give en anden kommune adgang til at tilgå dens sager, kan
dette håndteres via delegeringer som beskrevet i rammearkitekturen (via delegering af jobfunktionsrollen).

6.14.9 Adgange til administrative snitflader
SAPA skal udstille web-baserede grænseflader til en række forskellige administratorer:
 Centrale SAPA administratorer kan administrere systemets opsætning, trække rapporter
etc. og udpege systemejere i kommunerne.
 Systemejere i kommuner kan logge ind og udpege / fjerne sikkerhedsadministratorer i
kommunen. (Dette kan evt. ske via tilslutningskomponent i Serviceplatformen).
 Sikkerhedsadministratorer i kommuner kan definere kommunens systemroller, tilknytte
rettigheder til disse i forhold til sagstyper og grunddata. Selve mapningen mellem kommunens jobfunktionsroller og systemroller sker i Rolleadministrationskomponent i serviceplatformen.
Selve administrationen af de almindelige myndighedsbrugere (sagsbehandlere) i form af oprettelse
og nedlæggelse af brugere samt tildeling af roller til en bruger sker som nævnt decentralt i kommunens lokale systemer (eksempelvis i kommunens AD).
Det bør overvejes, om det skal være et krav, at administratorer kun kan logge ind via medarbejdercertifikater (f.eks. med NemLog-in som Identity Provider), grundet det ekstra høje sikkerhedsniveau, som dette kan give. Dette forudsætter dog, at kommunerne er i stand til at udstede medarbejdercertifikater til de pågældende medarbejdere.
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SAPA’s autorisationskomponent
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Ifølge rammearkitekturen foregår selve håndhævelsen af adgange lokalt i de enkelte applikationer.
Det er således autorisationskomponenten i SAPA, som afgør hvad en bruger får adgang til. Komponenten vil være en central del af SAPA, som der kan være brug for at ændre eller udvide over tid.
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Det anbefales derfor, at SAPA designes, så denne komponent er en selvstændig, løst-koblet komponent i arkitekturen, således at ændringer senere kan foretages uden at påvirke resten af SAPA.
Der findes en række standarder og teknologier, som er beregnet til at ”trække” autorisationsbeslutninger ud af applikationer, herunder XACML standarden, der kraftigt bør overvejes. Brugen af
XACML er illustreret på nedenstående figur:

Figur 35: Brugen af XACML

Når SAPA har brug for at træffe en autorisationsbeslutning (hvorvidt brugeren må tilgå en given
ressource), kalder dens Policy Enforcement Point (PEP) en ekstern komponent, for at få truffet en
beslutning (Policy Decision Point). I kaldet medføres en række oplysninger til brug for beslutningen
om adgang / ikke adgang. Politikkerne administreres via et Policy Administration Point (PAP), som
kommunikerer med PDP’et. Mange XACML produkter tilbyder en grafisk brugergrænseflade, hvormed man kan designe adgangspolitikker, således at de både er overskuelige og lette at vedligeholde.
Det kan endvidere overvejes at anvende XACML-ADRBAC specifikationen, hvis der forretningsmæssigt vurderes som værende et behov for, at opdateringer af sikkerhedspolitikker skal kunne håndteres simultant med at brugerne anvender løsningen (et såkaldt concurrency problem).

6.14.11

Krav til kommunens infrastruktur og brugeradministration
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En anden konsekvens af modellen er, at kommunen selv har ansvaret for at designe SAPA systemrollerne, koble dem til jobfunktionsroller og tildele disse til medarbejderne. Hvis sagsbehandlerne
tildeles for bred en adgang, er det kommunens eget ansvar, men dette modsvarer fint, at kommunen er dataansvarlig for de data, som der gives adgang til. Kommunerne bør forstå dette ansvar og
iværksætte politikker, instrukser og procedurer for tildeling af adgange. Derudover er det en mulighed for kommuner at implementere såkaldte IdM / IAM / Access Governance værktøjer som et
ekstra lag, som monitorer de faktisk tildelte adgange på tværs af systemer for compliance i forhold
til kommunens adgangspolitikker. Dette kan eksempelvis anvendes til at håndhæve krav om funktionsadskillelse.
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Den fødererede model stiller krav til den kommunale infrastruktur i form af, at der lokalt skal etableres en OIOSAML compliant Identity Provider komponent, der kan autentificere kommunens sagsbehandlere overfor SAPA. For kommuner, der i forvejen anvender Microsoft Active Directory, er
den nødvendige funktionalitet til stede i Active Directory Federation Services (ADFS), der licensmæssigt er dækket af en standard Windows Server licens. Hvis man anvender andre typer direktorier eller Identity Management løsninger, vil der i langt de fleste tilfælde være understøttelse af
SAML protokollen, der er en veletableret og anerkendt international standard.
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6.14.12

Overvejelser om skalérbarhed af modellen

Håndtering af SAML protokollen sker normalt kun ved brugerens initielle log-in til SAPA dvs. typisk
når arbejdsdagen begynder. Herefter vil brugeren have en session med web applikation der typisk
holdes via cookies i browseren.
Det er eftervist i praksis, at SAML infrastrukturer kan skalere til betydelige trafikmængder – eksempelvis i forbindelse med SKAT’s såkaldte ”marts peak”, hvor årsopgørelserne udsendes til borgerne.
Her har NemLog-in løsningen succesfuldt håndteret mere 1 mio. log-ins om dagen til TastSelv borger løsningen. I forbindelse med belastningstest af den nye NemLog-in løsning, der er under etablering, har erfaringerne været, at håndteringen af web single sign-on med SAML skalerer fuldstændigt
lineært med antallet af ADFS servere, således at man kan skalere sig ud af stort set enhver trafikmængde. Endelig må det antages, at kommunernes AD installationer i forvejen er skaleret til at
håndtere de nuværende brugermængder.
Efter log-in anbefales det at brugerens roller evalueres og opløses i SAPA-specifikke rettigheder, der
kan gemmes krypteret i brugerens session. På den måde kan man undgå at holde central tilstand
(”stateless”), hvorved autorisationsdelen også vil have gode muligheder for lineær skalering. Det er
klart, at anvendelse af en ekstern autorisationsserver (via XACML) vil medføre et mindre overhead i
forhold til autorisationer indlejret i selve applikationen, men hensigtsmæssigt implementeret vurderes dette ikke at give nogen stor negativ påvirkning af den samlede kapacitet.
Under alle omstændigheder må det anbefales, at SAPA løsningen udsættes for grundige belastningsprøver inden idriftsættelse, så det sikres, at den nødvendige kapacitet er til stede. Dette gælder såvel sikkerhedsløsningen som resten af SAPA.

6.14.13

Udestående afklaringer i forhold til rammearkitekturen
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6.14.14
Overordnede funktionelle krav til SAPA
For at SAPA kan indgå i rammearkitekturens sikkerhedsmodel og integrere med de centrale sikkerhedskomponenter, skal en række krav opfyldes28:
1. Der skal implementeres en SAML-baseret Service Provider komponent, som tilsluttes Context Handleren i rammearkitekturen. Al brugerlog-in håndteres af denne komponent.
2. Adgangskontrollen for brugere baseres på modtagelse af SAML token fra Context Handler
med SAPA systemroller. På baggrund af indholdet af det modtagne SAML token oprettes en
lokal session med brugeren. Der sker således ingen oprettelser af brugere forud for log-in.
3. SAPA skal understøtte SAML logout – både initieret fra brugeren (f.eks. via en knap i brugergrænsefladen) samt via web service kald fra Context Handleren (via SAML SOAP binding).
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I det videre arbejde med SAPA’s sikkerhedsmodel udestår en række afklaringer i forhold til samspillet med de fælles sikkerhedskomponenter i rammearkitekturen:
 Mobile klienters rolle (og understøttelse) i rammearkitekturen skal klarlægges.
 Samspil med NemLog-in skal afklares (f.eks. log-in for kommunale medarbejdere med digital medarbejdersignatur).
 Udpegelse og vedligehold af forskellige typer administratorer skal afklares.

Kravene udbygges senere i forbindelse med en egentlig kravspecifikation.
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4. SAPA skal udstille en web-baseret brugergrænseflade til oprettelse og vedligehold af systemroller per kommune (anvendes af en sikkerhedsadministrator i kommunen). Systemrollerne skal kunne tilknyttes rettigheder baseret på funktionelle afgrænsninger (handlinger) og dataafgrænsninger (f.eks. KLE-numre).
5. Systemrollerne skal udstilles for rammearkitekturen (Rolleadministrationskomponenten)
via en web service grænseflade.
6. SAPA skal udstille sine egne web services via ESB’en på serviceplatformen.
7. SAPA skal integreres med Security Token Service komponenten i rammearkitekturen og
anmode denne om SAML tokens til web service kald mod støttesystemer.
8. SAPA skal aflevere sikkerhedsrelevante hændelser til den fælles logningskomponent i serviceplatformen.

6.14.15

Krav vedr. sikkerhedsmodellen

Krav #255

Beskrivelse af sikkerhedsmodel

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke-funktionelt krav
Leverandøren skal beskrive løsningens sikkerhedsmodel. Beskrivelsen skal indeholde:
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Overordnet sikkerhedsmodel
Sikkerhedsmodel for de enkelte komponenter

Sikkerhedsmodel skal kunne tilpasses

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke-funktionelt krav
Sikkerhedsmodellen skal kunne tilpasses den enkelte kommunes organisation/sikkerhedsstruktur.
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6.14.16

Overordnede sikkerhedskrav

Krav #257

Sikkerhed: Overholdelse af basal sikkerhedsarkitektur

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke-funktionelt krav
Følgende basale egenskaber i sikkerhedsarkitekturen skal overholdes:
 Autentifikation af brugeren.
 Integritet defineret som sikkerhed for, at oplysningerne ikke ændres under transporten.
 Fortroligheden af de oplysninger der sendes vha. end-to-end kryptering
mellem sikkerhedsdomæner.
 Autorisation af brugere med rettigheder og akkreditiver til at udføre operationer.
 Uafviselighed af, at en bruger har udført en operation.
 Vedligeholdelse af identiteter, roller og rettigheder.
 Sporbarhed og logning af brug og ændringer af brugeroplysninger i Løsningen.
Med brugere menes personaktører såvel som systemaktører.
Leverandøren skal i tilbuddet beskrive, hvordan integrationen til eksterne applikationer sikres, samt hvorledes sikkerhedsløsningen tænkes indpasset i Løsningen.

Krav #258

Sikkerhed: Overholdelse af sikkerhedskrav

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke-funktionelt krav
Leverandøren skal beskrive, hvordan Løsningens sikkerhedskrav overholdes.
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Kunden ønsker som udgangspunkt at opfylde sikkerhedskravene ved hjælp af
standardplatformene i den valgte arkitektur. Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse nøje beskrive, hvordan Kundens sikkerhedskrav bliver opfyldt.
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Krav #259

Sikkerhed: Overholdelse af lovgivning.

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke-funktionelt krav
Leverandøren skal sikre, at Løsningen overholder den relevante lovgivning for
datasikkerhed og logning af adgange til Løsningen (se kapitel 6.13), samt eventuelle yderligere sikkerhedskrav anført i Kontrakten.
Den nuværende datasikkerhedsmodel skal udbygges, så den indeholder en log
på, hvad den enkelte bruger har forespurgt på i databasen. Logningen skal foregå
i databasen og ikke i rapporteringslaget. Dette er af hensyn til driften af rapporteringsværktøjet. Denne logning omfatter de brugere, der tilgår Løsningen via
rapporteringslaget og de brugere som henter data fra Løsningen.
Der skal f.eks. foretages maskinel registrering (logning) af alle anvendelser af
personoplysninger. Registreringen skal mindst indeholde oplysning om tidspunkt,
bruger, type af anvendelse og angivelse af den person, de anvendte oplysninger
vedrørte, eller det anvendte søgekriterium. Loggen skal opbevares i 6 måneder,
hvorefter den skal slettes.

Krav #260

Sikkerhed: Persondata

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke-funktionelt krav
I det omfang Leverandøren opbevarer eller på anden vis håndterer persondata
ved aftalens opfyldelse, handler Leverandøren alene efter instruks fra Kunden.
Leverandøren skal i den forbindelse træffe tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes
kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af
personoplysninger.

Krav #261

Sikkerhed: Integritet

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke-funktionelt krav
Integritet - sikkerhed for at oplysningerne ikke ændres under transporten.
De data, som modtages i Løsningen, må ikke kunne manipuleres, f.eks. ved manuelle ændringer.
Løsningens sikkerhedssystem skal kunne garantere at de data, som indlæses i
Løsningen, kun bliver behandlet af autoriserede processer med deres tilhørende
systembruger.

Krav #XX
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Kategori:
Beskrivelse:
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6.14.17

Identifikation og autentifikation
(K)
Type: Ikke-funktionelt krav
Løsningen er ansvarlig for, at unikt identificere og autentificere brugere
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Krav #84

Autorisation af brugeren

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke-funktionelt krav
Løsningen er ansvarlig for, at autorisere brugeren i forhold til de data og den
funktionalitet, som brugeren har rettigheder til.

6.14.18

Brugerrettighedsstyring

Krav #262

Adgangsstyring

Kategori:
Beskrivelse:

(K)

Type:

Ikke-funktionelt krav

Løsningen skal tilbyde flere former for adgang:
 Almindelig adgang for borgere og virksomheder med digital signatur.
 Adgang for specifikke brugere fra kommunerne (adgang afhænger af brugerrettighedsløsning).
 Adgang for systembrugere
 Adgang for administrative brugere
Borgere/virksomheder skal have adgang til løsningen via borger.dk/virk.dk, samt kommunens egen hjemmeside via NemLogin i regi af Fællesoffentlig Brugerstyring (FOBS), og
dermed skal Løsningen integreres med NemLogin Løsningen.
Kommunale brugere skal have adgang til løsningen via kommunens egen brugerrettighedsløsning. Derfor afhænger adgangsstyringen af, hvilken brugerrettighedsløsning der
anvendes til autorisation af kommunale brugere i den enkelte kommune samt der er en
integration til organisationsstøttesystemet.

Rettighedsstyring - Generel

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke-funktionelt krav
Der skal ske styring af de kommunale brugeres adgang til Løsningen samt hvilke
områder og funktioner af Løsningen, de har adgang til igennem en BRS-løsning.
Hver kommune skal individuelt kunne give medarbejdere adgang og rettigheder
til administrations- og sagsbehandlermodulet. Rettighederne skal dels afspejle
tilhørskommunen (så en sagsbehandler kun får vist sager fra egen kommune) og
dels de funktioner, som brugeren har adgang til i Løsningen. I designfasen skal
der være mulighed for ændringer.
Da Løsningen udveksler personfølsomme oplysninger med andre systemer, skal
det være muligt at videregive identitetsoplysninger og rollebeskrivelse (Identity
management (federation)) samtidig med udveksling af transaktioner (evt. baseret
på ”token”).
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Løsningen skal understøtte brugerstyring for system og administrative brugere, i det
omfang det ikke er dækket af ovenstånde.

Sikkerhedsprocedurer

KOMBIT A/S ©

[Afventer opdatering af KOMBIT standard]
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6.15 Ekstern grænseflade
For at der kan udarbejdes statistik og ledelsesinformation på Løsningens data, skal der udarbejdes
en ekstern grænseflade således, at Løsningens data kan eksporteres.
Som udgangspunkt er der tre typer data, der kan benyttes til statistik.





Logningsdata som opsamles af driftsmiljøet, jf. afsnittet om sikkerhed
Fagdata som er det specifikke systems egne data
Opsamlede data.

KOMBIT A/S ©

Snitflade til Kundens serviceplatform

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke-funktionelt krav
Der skal etableres en snitflade således, at Løsningens data, både fagdata, logningsdata og andre opsamlede data, skal kunne tilgås gennem Kunden's serviceplatform med henblik på brug til statistik i FLIS eller i en kommunes eller anden
dataejers lokale LIS.
Leverandøren skal redegøre for hvordan løsningen understøtter dette.

Krav #265

Data skal kunne leveres gennem en push-løsning og hentes gennem en
pull-løsning

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke-funktionelt krav
Der er to metoder til at tilgå data, en pull- løsning og en push–løsning
Tilgangen til data via en pull- løsning sikrer at brugeren kan tilgå og hente data
efter behov. Tilgangen til data via en push-løsning sikrer, at data leveres på givne
kriterier, f.eks. at data er blevet opdateret.
Leverandøren skal redegøre for hvordan løsningen understøtter dette.

Krav #266

Løsningen skal kunne levere data både som full-load og som delta-load
løsning.

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke-funktionelt krav
Når der tilgås data fra et givet system kan det håndteres enten som et "full-load"
eller som et "delta-load". Et full-load indebærer, at hver leverance indeholder
alle data i Løsningen. Et delta-load indebærer at en leverance kun indeholder nye
data siden sidste leverance. Det betyder, at Løsningen i forbindelse med en pushløsning med delta-load selv skal holde styr på, hvilke data der er nye siden sidste
leverance.
Leverandøren skal redegøre for hvordan løsningen understøtter dette.
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Opsamlede data er data, der ikke er omfattet af de to øvrige typer data, og som der skal stilles krav
om opsamles.
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Adgang til data

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type: Ikke-funktionelt krav
Brugere af Løsningens data kan være enten den enkelte kommune eller f.eks.
FLIS (Fælles ledelsesinformationssystem) på vegne af alle kommuner. Det skal
derfor være muligt, at begrænse et udtræk til hvad den enkelte kommune har
adgang til at få leveret eller en totalleverance.
Løsningen skal håndtere, at der leveres data til den enhed eller kommune, der
har retmæssig adgang til at få leveret sine data. Løsningen skal kunne håndtere,
at der leveres for alle kommuner eller enheder, for så vidt at der er retmæssig
adgang til at få leveret for alle kommuner.
Leverandøren skal redegøre for hvordan løsningen understøtter dette.
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7 Uddannelse i SAPA
Kommunerne skal have mulighed for at få deres brugere af SAPA-Løsningen uddannet af Leverandøren. Leverandøren skal derfor tilbyde undervisning i SAPA. Da kommunerne har forskellige behov
og muligheder skal undervisningen fungere som en pakke, der bestå af flere forskellige delelementer. Kommunerne skal så kunne tilpasse undervisningen til egen kommune ved at sammensætte
deres egen pakke af de enkelte delelementer. Kommunerne skal også kunne vælge ikke at lade
Leverandøren varetage uddannelsen af medarbejdere. Nøgleord for uddannelse er derfor fleksibilitet og individuel tilpasning, så enhver kommune kan skræddersy lige netop den uddannelsespakke,
der passer til dem.
Leverandøren skal beskrive og prissætte hvert delelement i den tilbudte uddannelsespakke, så
kommunerne nemt kan danne sig et overblik over, hvad en samlet undervisning koster. Leverandørens hands-on undervisning skal kunne foregå enten i kommunens lokaler eller hos Leverandøren,
dog med en prisreduktion, hvis undervisningen foregår hos kommunen.
Hvis en kommune er interesseret i det, kan Leverandøren bruge superbrugere fra de første hold
som undervisningsassistenter for Leverandøren på senere hold.
SAPA-brugerne kan i uddannelsessammenhæng opdeles i følgende grupper:
 Brugere: Almindelige brugere af SAPA.
 Superbrugere: Brugere, der hjælper deres kolleger med anvendelse af SAPA.
 Instruktører: Superbrugere, der varetager undervisning af deres kolleger i SAPA.
 Systemadministratorer: Medarbejdere, der varetager administrative opgaver i SAPA, fx systemopsætning (herunder opsætning af brugergrænseflade), konfiguration, oprettelse af
brugere, tildeling af brugerrettigheder og advisadministration. Administratorerne har særlige rettigheder i systemet.
 Tekniske systemadministratorer: Medarbejdere, der varetager tekniske administrative opgaver i SAPA, fx serverdrift. Administratorerne har særlige rettigheder i systemet.

KOMBIT A/S ©
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De vigtigste delelementer i leverandørens uddannelsespakke vil være:
 Hands-on undervisning af systemadministratorer og tekniske systemadministratorer.
 Hands-on undervisning af superbrugere.
 Hands-on undervisning af instruktører.
 Udarbejdelse af systemvejledninger og arbejdsgange/retningslinjer.
o Systemvejledninger forstås som brugervejledninger i SAPA-systemet og er generelle
for kommunerne.
o Arbejdsgange/retningslinjer er konkrete vejledninger i brugen af SAPA, som tager
hensyn til hvordan en kommune/et fagområde har valgt at medarbejderne skal anvende systemet. Arbejdsgange/retningslinjer er derfor specifikke for kommunerne.
 Et e-learningsprogram til brugere, superbrugere og nye medarbejdere.
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En konkret uddannelsesplan for en kommune kan fx bestå i:
 Leverandøren underviser 20 superbrugere hands-on.
 Leverandøren underviser 5 instruktører hands-on.
 Leverandøren underviser 3 administratorer hands-on.
 Instruktørerne underviser 300 brugere (hands-on eller som foredrag).
 Brugerne supplerer deres uddannelse med e-learning.
 Nye medarbejdere lærer systemet ved at blive undervist af instruktørerne og gennem elearning.
 Al undervisning foregår med udgangspunkt i leverandørens systemvejledninger og arbejdsgange/retningslinjer.

KOMBIT A/S ©

Uddannelse af systemadministratorer

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionelt
Leverandøren skal tilbyde hands-on undervisning i systembrug og arbejdsgange/retningslinjer til kommunernes systemadministratorer og tekniske systemadministratorer.
Leverandøren skal beskrive hvordan denne undervisning tænkes at foregå, indholdselementer i uddannelsen, samt varighed af uddannelsen, antal deltagere pr.
hold, krav til deltagerne, geografisk placering af uddannelsen, profil på undervisere og indhold af undervisningsmateriale.

Krav #269

Uddannelse af superbrugere

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionelt
Leverandøren skal tilbyde hands-on undervisning i systembrug og arbejdsgange/retningslinjer til kommunernes superbrugere.
Leverandøren skal beskrive hvordan denne undervisning tænkes at foregå, indholdselementer i uddannelsen, samt varighed af uddannelsen, antal deltagere pr.
hold, krav til deltagerne, geografisk placering af uddannelsen, profil på undervisere og indhold af undervisningsmateriale.
Hvis en kommune ønsker det, skal leverandøren kunne rette uddannelsen mod
forskellige medarbejdergrupper/fagområder, fx sagsbehandlere på socialområdet.
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Der er ikke undersøgt nøjagtigt hvor mange superbrugere, instruktører og systemadministratorer,
det forventes, at leverandøren skal undervise. Et forsigtigt skøn er dog:
 XX superbrugere
 XX instruktører
 XX systemadministratorer
 XX tekniske systemadministratorer
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Uddannelse af instruktører

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionelt
Leverandøren skal tilbyde hands-on undervisning i systembrug og arbejdsgange/retningslinjer til kommunernes instruktører. Denne uddannelse skal desuden
indeholde pædagogisk metodelære, kommunikationstræning og træning i udarbejdelse af undervisningsmateriale, således at instruktørerne bliver rustet til at
varetage undervisningen af deres kolleger i SAPA.
Leverandøren skal beskrive hvordan denne undervisning tænkes at foregå, indholdselementer i uddannelsen, samt varighed af uddannelsen, antal deltagere pr.
hold, krav til deltagerne, geografisk placering af uddannelsen, profil på undervisere og indhold af undervisningsmateriale.

Krav #271

Systemvejledninger og arbejdsgange/retningslinjer

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionelt
Leverandøren skal udarbejde systemvejledninger og arbejdsgange/retningslinjer i
SAPA til brug for systemadministratorer og brugere/superbrugere i kommunerne.
Systemvejledninger og arbejdsgange/retningslinjer skal udarbejdes i et format, der
kan lægges på kommunernes intranet samt printes.
Systemvejledninger og arbejdsgange/retningslinjer skal endvidere kunne tilgås
direkte fra SAPA brugergrænsefladen.
Leverandøren skal opdatere systemvejledninger og arbejdsgange/retningslinjer i
forbindelse med nye releases af SAPA.

Krav #272

Undervisning med udgangspunkt i systemvejledninger og arbejdsgange/retningslinjer

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionelt
Leverandørens undervisning skal foregå med udgangspunkt i leverandørens systemvejledninger og arbejdsgange/retningslinjer.

Krav #273

e-learning

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionelt
Leverandøren skal udarbejde et e-learningsprogram i SAPA til brugere/superbrugere.
Leverandøren skal beskrive indholdselementerne i et e-learningsprogram til SAPA.
Leverandøren skal opdatere e-learningsprogrammet i forbindelse med nye releases af SAPA.

Krav #274

Uddannelsesmiljø og -data

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionelt
Kommunerne skal kunne varetage undervisning af brugerne i et særligt uddannelsesmiljø i hver kommune. Uddannelsesmiljøet skal være et andet end testmiljøet,
således at kommunerne kan undervise samtidig med at der bliver testet.
Uddannelsesmiljøet skal opdateres i samme takt som produktionsmiljøet.
Uddannelsesmiljøet skal kunne rulles tilbage, således at det bliver renset for data.
Desuden skal miljøet kunne sættes op til standard.
Leverandøren skal beskrive hvordan kommunerne opretter uddannelsesbrugere til
uddannelsesmiljøet.
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Krav #275

Undervisningsfaciliteter

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionelt
Leverandøren skal beskrive hvilke forventninger de har til kommunernes undervisningsfaciliteter, for det tilfælde at nogle kommuner vælger at leverandøren skal
undervise i kommunens egne lokaler.

Krav #276

Fleksibel sammensætning af uddannelsespakke

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionelt
Leverandøren skal beskrive en model for, hvordan hver enkelt kommune selv fleksibelt kan sammensætte en uddannelsespakke ud fra de enkelte dele, som leverandøren tilbyder.

Krav #277

Undervisning af flere kommuner

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionelt
Leverandøren skal beskrive en model for, hvordan flere kommuner kan vælge at
gå sammen om uddannelse af deres medarbejdere.

Krav #278

Løbende uddannelse

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionelt
Leverandøren skal løbende tilbyde hands-on undervisning i systembrug og arbejdsgange/retningslinjer til nye administratorer og superbrugere i kommunerne,
når kommunerne er gået ind i driftsperioden.
Leverandøren skal beskrive hvordan denne undervisning tænkes at foregå, herunder varighed af uddannelsen, antal deltagere pr. hold, krav til deltagerne, geografisk placering af uddannelsen, profil på undervisere og indhold af undervisningsmateriale, samt hvor ofte undervisning i driftsperioden vil blive tilbudt.

Krav #279

Uddannelse ved nye releases af SAPA

Kategori:
Beskrivelse:

(K)
Type:
Ikke funktionelt
Leverandøren skal tilbyde uddannelse i systembrug og arbejdsgange/retningslinjer
til administratorer og superbrugere i kommunerne, når leverandøren foretager
større releases af SAPA.
Leverandøren skal beskrive hvordan denne undervisning tænkes at foregå.
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