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Signaturforklaring
I = leverandøren er introduceret til støttesystemet og har påbegyndt design
U = leverandøren har påbegyndt udvikling

T = leverandøren har påbegyndt Test
D = leverandøren er i Drift med det enkelte støttesystem

Forventet produktionsdato*
Dato for hvornår leverandøren går i produktion på Indekserne med
pilotkommune

Hvad vil det sige at løsningen er i drift?
Med drift menes:
• at leverandørens løsning er integreret til de enkelte støttesystemer i KOMBITs
produktionsmiljø
• at anvendelsen af støttesystemerne overholder nedestående kriterier
Kriterie for Adgangsstyring for brugere
• Leverandørens løsning er integreret til Context Handler. Leverandøren udstiller
brugersystemroller i Administrationsmodulet, og kommunens slutbrugere logger på
løsningen ved hjælp af jobfunktionsroller
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Hvad vil det sige at løsningen er i drift?
Kriterie for Organisation
• Leverandørens løsning kalder Organisations webservice og herfra udlæser og anvender de
forretningsobjekter der er relevante i forhold til funktionalitet i leverandørens løsning
• Leverandørens løsning anvender som minimum organisatoriske referencer fra STS
Organisation så sager opmærkes med UUID referencer på Org.enheder og UUID referencer
på brugere fra STS Organisation
Kriterie for Sags- og Dokumentindekset
• Leverandøren har gennemført compliance-test og pilotkommunen har godkendt compliancerapport
Kriterie for Ydelsesindekset
• Leverandøren har gennemført compliance-test og pilotkommunen har godkendt compliancerapport
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Hvad vil det sige at løsningen er i drift?
Kriterie for Fordelingskomponenten
• Leverandørens løsning er integreret til den Fælleskommunale Fordelingskomponent hvis
løsningen kan afsende og modtage journalnotater og dokumenter via
Fordelingskomponenten
• Leverandørens løsning kan modtage og levere nødvendige tekniske og forretningsmæssige
kvitteringer, som defineret i Fordelings-komponenten
Kriterie for Klassifikation
• Leverandørens løsning skal opmærke information med begreber fra klassifikationer, der
holdes i Fælleskommunalt Klassifikationssystem. I opmærkningen inkluderes de unikke
identifikatorer (UUID’er), som begreberne har i Fælleskommunalt Klassifikationssystem
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Hvad vil det sige at løsningen er i drift?
Kriterie for Dialogintegration
• Leverandørens løsning er integreret til Dialogintegration hvis en bruger i leverandørens
løsning med et klik eller tilsvarende kan hoppe fra en sag eller sagspart til samme i SAPA
• Leverandørens løsning er integreret til Dialogintegration hvis en bruger i SAPA kan hoppe fra
en sag (der er importeret fra Løsningen) til samme sag i Løsningen ved at klikke på ”Vis sag i
fagsystem”

Hvis implementering af leverandøren løsning imødekommer kriterierne, angives et D for
det enkelte støttesystem. Hvis ikke, angiver leverandøren det med et D*
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