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Bemærk! 
Dette er en opdateret udgave. Der er pr. 4/9-2020 foretaget ændringer på side 10



Velkomst

 IBM skal overtage driften af Serviceplatformen og STS 
Administrationsmodulet
Med dette møde ønsker KOMBIT og IBM at informere om, hvad 

det får af betydning for de systemer, der har en snitflade mod 
Serviceplatformen eller STS Administrationsmodulet
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål



Praktiske informationer

 Vi er mange deltagere på mødet. Derfor beder vi om følgende af 
praktiske hensyn:
 Sluk mikrofon under mødet
 Skriv spørgsmål i chatten
 Undlad at bruge video-opkald

Mødet optages og offentliggøres efterfølgende på KOMBITs 
hjemmeside



Agenda - anvendersystemer

Anvendersystemer og kildesystemer
 Serviceplatformen hos IBM
Opgaver til anvendersystemer
 Frozen zones
Overblik over cut-over weekend
 Efter cut-over



Agenda - kildesystemer

Anvendersystemer og kildesystemer
 Serviceplatformen hos IBM
Opgaver til kildesystemer
 Frozen zones
Overblik over cut-over weekend
 Efter cut-over



Anvendersystemer, kildesystemer og brugere

 Anvendersystem: System der kalder en snitflade udstillet på 
Serviceplatformen
 Kildesystem: System der kaldes af en snitflade udstillet på Serviceplatformen
 Bruger: En person der foretager administration i Serviceplatformen eller STS 

Administrationsmodulet via browser



Serviceplatformen hos IBM

Målsætning: Set udefra er der ingen forskel
 Langt testforløb som del af transitionen til IBM
Overførelse af den eksisterende løsning, inkl. data og 

certifikater
 Prøvemigreringer forud for cut-over
Afvikles over 2 driftscentre
Ændringer i netværksopsætning



Serviceplatformens miljøer

Der er to miljøer, som er tilgængelige for anvendersystemer
 Produktion (Prod)
 Ekstern test (ExtTest)

 Produktion er produktionsmiljøet
 ExtTest er et miljø, som anvender-systemer kan benytte for at 

afprøve deres integration

 ExtTest migreres ca. 1 måned forud for Produktion
 Der anvendes samme fremgangsmåde for begge miljøer
 Migreringen af ExtTest kommer derved til at fungere som en afprøvning 

af, at alle migreringsforudsætninger og -planer er på plads



Ændringer i netværksopsætning (Gælder for både Prod og ExtTest)

 CloudFlare netværksproxy (DNS, sikkerhed, balancering mellem de 2 
driftscentre)
 Kun muligt at tilgå platformen via DNS navne (*.serviceplatformen.dk)
 Nyt TLS certifikat for *.serviceplatformen.dk (benyttes af anvendere)

 Udstedes af samme udbyder (GlobalSign)

 Udgående trafik benytter 2 faste IP adresser: 1 for hvert driftscenter



Opgaver til anvendersystemer

 Før cut-over:
 TLS certifikat for *.serviceplatformen.dk trustes

 Udstedes af samme udbyder (GlobalSign) – Bemærk dog, at GlobalSign har flere forskellige rod-certifikater; det nye 
TLS-certifikat har ikke samme rodcertifikat og udstederkæde som det hidtidige.

 Hvis man allerede truster GlobalSign’s rodcertifikat (certifikatkæden) bliver man ikke berørt – det er kun hvis man 
specifikt truster serviceplatformens stjerne-certifikater, at man skal opdatere sine truststores med nye certifikater 
(vejledning følger senere) – Det anbefales, at alle anvendersystem-leverandører hjemhenter det publicerede TLS 
certifikat og vurderer, hvad der vil være påkrævet, for at deres anvendersystem kan etablere trust med det nye 
certifikat.

 Det nye certifikat er publiceret her: https://kombit.dk/nyheder/nyt-ssl-certifikat-til-serviceplatformen
 Anvendelse af Hostnavne fremfor IP

 Oprettelse af forbindelser
 Evt. white-listing i firewalls

 Under cut-over:
 Udvalgte anvendere vil blive involveret i test

 Efter cut-over på ExtTest:
 Tag ExtTest-integrationen i brug, så I ved, at I er godt forberedt til Prod cut-over

 Uddybende materiale om transitionen findes på KOMBITs hjemmeside
 https://kombit.dk/SPtransitionsopgaver

4/9-2020: Rød tekst er tilføjet en opdateret udgave af 
præsentationen, da det oprindelige indhold ikke er retvisende 

https://kombit.dk/SPtransitionsopgaver


Opgaver til kildesystemer

 Før cut-over på ExtTest:
 Whiteliste de 2 IP-adresser for data centrene

 158.177.18.159
 161.156.179.255

 Under cut-over af ExtTest og Produktion:
 Ingen servicevinduer bør planlægges
 Udvalgte kildesystemer vil blive involveret

 Efter cut-over af ExtTest og Produktion:
 Udskiftning af alle certifikater i platformen løbende i perioden efter
 Det vil ske i en proces, der tilrettelægges i samarbejde med det enkelte

kildesystem

 Uddybende materiale om transitionen findes på KOMBITs hjemmeside
 https://kombit.dk/SPtransitionsopgaver

https://kombit.dk/SPtransitionsopgaver


Frozen zones

 I transitionsforløbet er der tre typer af frozen zones:
 Frozen zone 1: Kun fejlrettelser (intet nyt scope)
 Frozen zone 2: Kun rettelse af kritiske hændelser
 Frozen zone 3: Her lukkes der ned for at konfigurere og ændre

indstillinger på Serviceplatformen og STS Administrationsmodul.

 Vi er i øjeblikket i Frozen zone 2

 Frozen zone 3 vil vare nogle få uger omkring cut-over for hhv. 
ExtTest og Produktionsmiljøet



Frozen zone 3

 I Frozen zone 3 er miljøet indefrosset. Det vil derfor ikke være muligt
at:
 Oprette eller administrere serviceaftaler
 Konfigurere i brugergrænseflader og/eller opdatere via X-API
 Administrere stamdata
 Opdatere certifikater til

 Anvendersystemer
 Brugervendte systemer
 IdP
 Organisationer
 Callback

 Administrere jobfunktionsroller
 Implementere nye fagsystemer
 Trække rapporter fra brugergrænsefladen

 Der kan ligeledes ikke laves opdateringer på opsætningen af
 Skat  Økonomi / ØiR  Print  Afregning  Jobcenter  routing  SFTP VPN



Overblik over cut-over weekend

 Servicevindue fra fredag eftermiddag til mandag morgen
 ExtTest og Produktion har hvert sit cut-over servicevindue

 I dette servicevindue er Serviceplatformen og STS Administationsmodul 
utilgængelige
 CPR data opdateres ikke natten til fredag

 Ændringer i CPR data vil først blive tilgængelige hos IBM efter cut-over.

 Overblik over weekenden:
 Applikationen lukkes hos Systematic/Itadel (beskeder bliver liggende hos afsender)
 Modtagne forespørgsler færdigbehandles
 Alle data flyttes til IBM
 Data tilpasses opsætningen hos IBM
 Applikationen startes hos IBM
 Applikationen aftestes
 Udvalgte anvendere tester deres applikationer 
 Der åbnes for alle



Efter cut-over

Hypercare
 I perioden efter go-live er der ekstra fokus på support og adoption af 

nye processer
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