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Nedenfor er oplistet de spørgsmål, der kom ind via chatten under møderne. 

 

Spørgsmål fra anvendere 

Q: Vil du uddybe, hvad I gør for at validere, at flytningen er gået godt? 
A: Hver aktivitet i vores plan indeholder et afsluttende kvalitetssikringstrin. Herudover vil vi, 
når applikationen er startet op hos IBM, foretage en række tests, der sikrer, at alt kører, 
som det skal. Afslutningsvis har vi aftalt med et anvendersystem, at de tester udvalgte 
testcases som en stikprøve på vegne af anvendersystemerne. 
 
Q: Er det stadig Itadel, der står for SP helpdesk, eller bliver det nogle andre? - Jeg går ud 
fra, at email adressen bevares? 
A: Helpdesk flyttes til IBM efter cut-over af hvert miljø. Ved cut-over af Eksterntest 
overdrages helpdesk for dette miljø, og ved cut-over af Produktion overdrages helpdesk 
også for dette miljø. Herefter vil IBM have overtaget den fulde helpdesk. 
Kontakinformationer på de to heldesks kan findes i præsentationen fra mødet. 
 
Q: I siger, der vil blive lukket for log-in til STS-Admin i Frozen zone 3. Man kan ikke oprette 
eller redigere aftaler m.v., men kan man SE sine aftaler, opsætninger etc.? 
A: KOMBIT laver en vejledning i at trække de rapporter der viser aftaler og opsætninger. 
Vær opmærksom på, at disse rapporter skal køres inden Frozen Zone 3 (se vejledningen 
på kombit.dk/sptransitionsopgaver). 
 
Q: Skal der ske ændringer hos os anvendere i forhold til ADFS? Tænker særligt SAML til 
Brugerstyring? 
A: Nej, der er ikke behov for ændringer hos anvenderne. 
 
Q: Der er skrevet i dokumentet med ”opgaver i forbindelse med skift af driftcenter”, at der 
senere vil komme mere information om opgaverne med opsætte AMQP via VPN i 
forbindelse med overgangen til IBM som driftsleverandør. Er det materiale tilgængeligt 
allerede? Eller hvornår bliver det gjort tilgængeligt? 
A: Den tekniske adgang til Beskedfordeler via AMQP er ikke påvirket af transitionen, idet 
denne adgang etableres direkte mellem anvenderen og Beskedfordeler. Beskedfordeler 
indgår ikke i transitionen. Muligheden for at administrere aftaler mellem anvendersystemer 
og Beskedfordeler i det Fælleskommunale Administrationsmodul (STS Admin) er dog 
lukket under Frozen Zone 3. 
VPN-forbindelser og MQ-forbindelser mellem Serviceplatformen og Kildesystemer 
håndteres bilateralt. De berørte leverandører er blevet kontaktet direkte. 
 
Q: Sker der ændringer på STS organisation? 
A: Nej, der er ingen ændringer. 
 



 

Q: Hvornår bliver IBM bestillingsblanketter tilgængelige, og bliver det en 1-1 ift. den måde 
det har  
været ved Systematic? Spørgsmål er rettet mod bestilling af testdata  
A: Bestillingsblanketter vil være tilgængelige i Digitaliseringskataloget, når der åbnes for 
bestilling hos IBM. Der vil ikke være markante ændringer i forhold til de blanketter, der 
benyttes i dag. 
 

Q: I Frozen zone 3 er x-api ikke muligt at benytte. Hvad består x-api af? 
A: X-api er en mulighed for at tilgå funktionaliteten i det Fælleskommunale 
Administrationsmodul (STS Admin) via servicekald fremfor via brugergrænsefladen. Dette 
er anvendeligt, hvis man ønsker at have funktionaliteten tilgængelig for et system fremfor 
en bruger. 
 
Spørgsmål fra kilder: 
Q: Hvad gør I med verserende sager, som ikke er lukket ved cut-over - hvordan skal vi 
som ERP-leverandør håndtere det? ERP-leverandørerne skal vel ikke genfremsende 
formularer mm. til IBM (hvordan sikres det at leverandøren kun betaler for ydelsen én 
gang, når der i givet fald vil have været kommunikation med både Systematic og IBM)? 
A: Supportydelser, der er bestilt hos Systematic, vil blive leveret af Systematic inden cut-
over. Fejl, der er rapporteret til Systematic, vil så vidt muligt blive rettet af Systematic inden 
cut-over. Åbne fejl vil blive overdraget til IBM til løsning. 
 
 

 

 

 

 
 


