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NOTAT 

 

Spørgsmål og svar fra ØiR leverandørmøde den 27. august ’15 

 

Vedr. Tilpasninger i forhold til E&E-løsningen (Ejendomsskat og 

Ejendomsbidrag): 

Spørgsmål: Hvilket forretningsmæssigt behov har E&E? 

Svar: Et af behovene er at kunne udlæse og lave statistik på hvad der er 
indlæst på de forskellige konti (ti konti). Det er medarbejdere i kommuner 
der har behov for at udtrække rapporter i forhold til hvad der er kommet 
ind og sammenhold med hvad der er i ejendomsskattesystemet. 

 

Vedr. Dataafgrænsning: 

Spørgsmål: Hvordan styres hvem der kigger på hvad i forhold til dataafgrænsning? 

Svar: Det formål der er angivet i aftalen anvendes til dette. (Der blev skitseret 
på tavle hvordan aftale-setup kommer til at blive. Mere kan læses på 
kombit.dk om støttesystemerne) 

 

Routing til flere leverandører: 

Spørgsmål: Kan serviceplatformen håndtere routingen mellem de forskellige ERP- 
leverandører? 

Svar: Ja, styres vha. dobbelt myndighedsgodkendelse. Routingen foregår på 
baggrund af aftalerne på serviceplatformen, som signes af af 
kommunerne.  

 

Vedr. Sikkerhed: 

Spørgsmål: Hvad er erfaring i brug af den omtalte sikkerhedsmodel? 

Svar: Den nye sikkerhedsmodel kommer med støttesystemerne, så den er der 
af gode grunde endnu ikke erfaring med. 
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Kommentar fra KOMBIT: Det forventes ikke at ERP-leverandører er SAML-compliant 
fra start. Men man kan godt være det. 

Kommentar fra KOMBIT: Der er en fejl i figuren i materialet vedr. integrationsmønster. 
Webservicen (straks) mellem Serviceplatformen og ERP-
løsninger er omvendt. Det er ERP-løsningerne, der skal 
udstille en synkron webservice. 

I forhold til figuren præciseres det desuden at fagprojekterne 
selv kan bestemme om de vil hente eller have skubbet 
beskeder fra Beskedfordeler. 

 

Håndtering af fælles specifikationer: 

Spørgsmål: Det er aftalt, at der er sekundære dimensioner. 

Svar: Der er stadig sekundære dimensioner, Der er ingen anvendere der 
bruger sekundære dimensioner. Behov afdækkes i videre forløb. 

 

Vedr. Kvitteringer: 

Spørgsmål: Hvis man ikke kan forstå data, hvad gør man så? 

Svar: Hvis man ikke kan forstå data skal de afvises med en 
forretningskvittering. 

Spørgsmål: Kan det ikke være vanskeligt at styre genfremsendelse – hvad skal X 
timer være? 

Svar: Det er fastlagt i serviceaftalen, og kan være afhængigt af driftleverandør 
for løsninger i de enkelte kommuner. 

Spørgsmål: Hvis det er afsender der er årsag til fejl, er det irriterende af få 
genfremsendt, hvordan undgås det?  

Svar: ERP-løsning kan sende kvittering med fejlkode tilbage til afsender, som 
stopper fremsendelse. Aftales i afklaringsforløb. 

Vedr. Den videre proces: 

Spørgsmål: De snitflader der er i fokus nu retter sig mod monopolbrudssystemerne. 
Hvad hvis der er noget der mangler i andre sammenhænge? 

Svar: Vi vil gerne informeres om noget væsentligt mangler. Hvis vi hurtigt kan 
blive enige, kommer det med nu, ellers kommer det senere. 
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Spørgsmål:  Hvor kan man se modellen? 

Svar: Den ligger i den Qualiware-model der har været tilgængelig via kombit.dk 

Spørgsmål: Det er en model med KMD Opus felter. Er der en nyere? 

Svar: Der bliver lavet en ny model i afklaringsforløbet, som alle kan have 
indflydelse på. 

Kommentar fra KOMBIT: Der må også gives input til integrationsmønstre, ikke kun 
datamodel. 

Kommentar fra ERP-leverandør: Afklaringsforløb skal tage højde for efterårsferie. 

Vedr. Udrulning og test: 

Spørgsmål: Er der pilotkommuner i forbindelse med udrulning? 

Svar: På kombit.dk kan man se hvilke pilotkommuner der er i forskellige 
sammenhænge. 

Spørgsmål: Hvem er ansvarlige for test? 

Svar: Serviceplatformen er ansvarlig for test. 

 


