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Velkommen og praktisk information

2

I maj informerede vi om transitionen generelt. Dette møde har særligt fokus på 
frozen zone og de forhold, der gør sig særligt gældende for jer i den forbindelse.

Al information, opdaterede datoer, link til videoer af dette møde mv findes på 
kombit.dk/sptransitionsopgaver

Vi afvikler to ens møder – et for anvendere/kommuner og et for datakilder. Ikke al 
information i præsentationen er lige relevant for alle – I kan zoome ind, som det 
passer jer.

 Sluk venligst mikrofonen
 Stil spørgsmål i chatten undervejs – de besvares i udgangspunktet til slut
 Spørg løs – vi slutter først mødet, når der ikke er flere spørgsmål
 Mødet bliver optaget – vi publicerer optagelsen og præsentationen efter mødet

http://kombit.dk/sptransitionsopgaver
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Dagsorden

 I præsentationen giver vi et overblik over tidsplanen for flytningen af 
Serviceplatformens eksterne test- og produktionsmiljø, herunder:

 Supportydelser (bestillingsfrister og levering)
 Funktioner, der er lukket i perioden omkring cut-over
 Hvor det er muligt at få support på de berørte miljøer
 En kort gennemgang af aktiviteterne i servicevinduet i forbindelse med cut-over



To lukkeperioder

For at sikre en god flytning fra Systematic til IBM er der to lukkeperioder pr. miljø, der skal flyttes.
1) En periode, hvor der er lukket for bestilling af visse supportydelser via
Digitaliseringskataloget
2) En periode, hvor administrationsmodulet er lukket (Frozen zone 3)

1) Supportydelser
Det er ikke praktisk muligt at overdrage åbne supportydelser fra den nuværende leverandør til den 
kommende, fx ydelser som etablering af ruter, beredskab til test og bestilling af timepulje, som en 
anvender har bestilt hos Systematic. Derfor skal ydelser, som er bestilt hos Systematic, være 
afsluttet, inden driften overgår til IBM.

2) Frozen zone
For at give leverandørerne ro til overflytningen af Serviceplatformen, er der i to perioder i 
forbindelse med cut-over af hhv. det eksterne testmiljø og produktionsmiljøet lukket ned for at 
konfigurere og ændre indstillinger på Serviceplatformen og i STS Administrationsmodul.

https://kombit.dk/bestillingydelser
https://digitaliseringskataloget.dk/supportydelser
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Tidslinjer – bestilling af supportydelser og Frozen zone

Supportydelser: Bestilling kan ske til 
og med 13/8 2020

Fra 14/8 2020 - 14/9 2020
Bestilling ikke mulig

Bestilling er åben 
igen fra 15/9 2020

Aftaler kan igen opsættes, 
data indlæses igen mv

fra 21/9 2020

Frozen zone 3
Fra 7/9 til og med 18/9

(Cutover 12-13/9 2020)

14/8 15/9 21/9

Supportydelser: Bestilling kan ske til 
og med 26/10 2020

Fra 27/10 2020 – 30/11 2020
Bestilling ikke mulig

Bestilling er åben 
igen fra 1/12 2020

Aftaler kan igen opsættes, 
data indlæses igen mv

fra 14/12 2020

Frozen zone 3
Fra 16/11 til og med 11/12

(Cutover 28-29/11 2020)

I dag 27/10 1/12 14/12

ExtTest
Produktion

6/9

15/11



Opmærksomhedspunkter

Flytningen af Serviceplatformen er planlagt, så den ikke skal give forstyrrelser i driften 
på de it-løsninger, der anvender Serviceplatformen. Det vil sige, at du som anvender 
eller datakilde reelt ikke vil bemærke transitionen (ud over de gener, der er med 
lukkeperioder).
En forudsætning for dette er, at de opgaver, der er listet i dokumentet ”Transition af 
serviceplatformen – opgaver ved skift af driftscenter” er udført (udsendt den 17/4-2020 
– kan hentes her).

Vi vil dog alligevel gøre opmærksom på, at:

 Hos kommunen kan der efter Frozen zone være en ophobning af fx serviceaftaler til 
godkendelse.
 Som datakilde vil du igen begynde at modtage kald, evt. testdatabestillinger mv efter 

Frozen zone. Det vil naturligt efter en lukkeperiode betyde en øget trafik og evt. en 
ophobning af anvendernes test eller bestillinger, der håndteres.

http://www.kombit.dk/sptransitionsopgaver
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Ekstern test og Produktion

Supportydelser, der berøres af flytningen

Supportydelser lukket ifm. flytningen af Exttest-miljøet den 14/8-14/9:
 Beredskab ift. test*

 Bestilling af timepulje (hvor leverandør er Systematic)*

 Erstatning af rute til serviceudbyders webservice

 Erstatning af SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager

 Etablering af rute til serviceudbyders webservice

 Etablering af SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager

 Fremsøgning af serviceaftaler der refererer til et bestemt callback-endpoint

 Hjælp til opsætning af Adgangsstyring for brugere

 Hjælp til opsætning af aftale(r)

 Hjælp til opsætning af sikkerhed
 Hjælp til SFTP

 Hjælp til specifik integration (HIT, SIT eller End-to-End test)

 Introduktion til sikkerhedsmodellen
 Nedlægning af rute til serviceudbyders webservice

 Nedlægning af SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager

 Oprettelse af egne testdata i CPR replika på Serviceplatformen
 Oprettelse af serviceudbyders webservice

 Oprettelse af testdata - et sæt arketyper i CPR replika på Serviceplatformen

* OBS! Nuværende aftaler hos Systematic om beredskab og timepuljer vil blive afsluttet inden cut-over i begge miljøer. Om nødvendigt skal disse ydelser genbestilles hos IBM.

Supportydelser lukket ifm. flytningen af Produktionsmiljøet 
den 27/10-30/11:

 Beredskab ift. produktion* 
 Bestilling af timepulje (hvor leverandør er Systematic)*
 Erstatning af rute til serviceudbyders webservice
 Erstatning af SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager
 Etablering af rute til serviceudbyders webservice
 Etablering af SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager
 Fremsøgning af serviceaftaler der refererer til et bestemt callback-

endpoint
 Hjælp til SFTP
 Nedlægning af rute til serviceudbyders webservice
 Nedlægning af SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager
 Oprettelse af serviceudbyders webservice
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(Også kommunikeret på informationsmøderne i maj)

Funktioner der ikke vil være tilgængelige under Frozen zone 3

 Adgangen til Fælleskommunalt Administrationsmodul og X-api vil være lukket i
Frozen zone 3
 Der vil være lukket for log-in til Administrationsmodulet
 Kald til X-api vil blive afvist

Derfor kan man ikke:
 Oprette og administrere serviceaftaler
 Administrere stamdata
 Opdatere certifikater til

 Anvendersystermer
 Brugervendte systemer
 IdP
 Organisationer
 Callback

 Administrere jobfunktionsroller
 Implementere nye fag-systemer
 Trække rapporter fra brugergrænsefladen

 Der kan heller ikke laves opdateringer på opsætningen af:
 Skat, Økonomi/ØiR, Print, Afregning, Jobcenter, Routing, SFTP og VPN

Exttest:
7/9 – 18/9

Produktion:
16/11 – 11/12



Supporten på it-løsninger, der anvender Serviceplatformen, er fortsat 
baseret på det såkaldte ”kædeansvar”.

Det vil sige, at anvenderne ved fejl i it-løsningen kontakter supporten hos 
leverandøren af anvendersystemet som sædvanligt. 

Dette gælder både under transitionen og efter at Serviceplatformen er 
overdraget til IBM.

99
Support på de berørte miljøer (anvendere)
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Support på de berørte miljøer (leverandører af anvender- og kildesystemer)

14/9 30/11

Support hos IBMSupport hos Systematic

Support hos IBMSupport hos Systematic

Support på Serviceplatformen og STS Admin, der i øjeblikket leveres af 
Systematic, bliver overdraget til IBM i forbindelse med cut-
over. Leverandører skal derfor - afhængig af hvornår fejl lokaliseres – kontakte 
enten Systematic eller IBM jf. nedenstående illustration.
Overdragelsen sker i to omgange i takt med, at miljøerne flytter.

ExtTest
Produktion
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Hvordan håndteres fejl?

Indrapporterede fejl 

 Fejl på Serviceplatformen og STS Admin, der er lokaliseret og indrapporteret til 
Systematic, vil så vidt muligt blive løst af Systematic inden cut-over

 Fejl, der ikke er løst af Systematic, bliver overdraget til IBM for løsning

 Fejl på Serviceplatformen og STS Admin, der lokaliseres efter cut-over, skal 
rapporteres til IBM for analyse og rettelse
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Kontaktinformation til brug for leverandører af anvender- og 
kildesystemer, som normalt indmelder fejl i miljøerne

 ExtTest miljøet
 Til og med 11/9-2020: 

Systematic support Tlfnr. 7011 1539
E-mail helpdesk@serviceplatformen.dk

 Fra 14/9-2020 – 29/11-2020:
IBM help desk Tlfnr. 4524 0936

E-mail dkibmcustomerservice@dk.ibm.com
 Fra 30/11-2020:

IBM help desk Tlfnr. 4524 0936
E-mail helpdesk@serviceplatformen.dk

 Produktionsmiljøet
 Til og med 27/11-2020: 

Systematic support Tlfnr. 7011 1539
E-mail helpdesk@serviceplatformen.dk

 Fra 30/11-2020:
IBM help desk Tlfnr. 4524 0936

E-mail helpdesk@serviceplatformen.dk
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I cut-over servicevinduet, der foregår hen over en weekend, bliver Serviceplatformen lukket ned hos 
Systematic, mens data og filer flyttes til IBM. Derpå testes Serviceplatformen og åbnes i et kontrolleret
forløb. Undervejs i forløbet holdes møder, hvor det besluttes at gå videre.
I 14 dage efter cut-over på begge miljøer er der hypercare, dvs. et udvidet supportteam, der er klar til 
hurtigt at løse eventuelle fejl.

For de nysgerrige: Hvad foregår der under en ”cut-over”?

Data færdig-
behandles  hos 

Systematic
Data og filer 

overføres til IBM
Sekventiel opstart af 

schedulerede jobs, der 
behandler data

Opstart hos IBM og test 
med hjælp fra nogle 
anvendersystemer

L
U

K
K

E
T

Drift og 
support 
hos IBM

Der åbnes for 
datatrafik til 

og fra Service-
platformen

Fredag Lørdag MandagSøndag

Å
b

e
n

ok? ok? ok? ok? ok? ok?

Datoer:
Den 12. - 13. september 2020 for det eksterne testmiljø (Exttest)
Den 28. - 29. november 2020 for produktionsmiljøet (Prod)

Den 30. november er Serviceplatformen formelt overflyttet til IBM.
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Spørgsmål

?
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