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

 

Spørgsmål fra anvendere 

Q: Tidligere var frozen zone 3 estimeret til at vare ca. 1 måned - hvad er årsagen til at det nu 
forventeligt kan klares på et par uger? 
A: Det er en ambition at holde frozen zone 3 på et minimum. Den detaljerede planlægning af 
aktiviteter, der skal udføres i frozen zone 3, kommer til at bestemme omfanget. 
 
Q: Bliver Beskedfordeleren påvirket af frozen zone? 
A: Nej Beskedfordeleren bliver ikke påvirket. Det vil dog ikke være muligt at ændre i abonnementer 
i frozen zone 3. 
 
Q: Bliver Adgangsstyring påvirket af frozen zone? 
A: Nej Adgangsstyring vil være normalt fungerende, dog med den undtagelse, at det ikke vil være 
muligt at redigere fx jobfunktionsroller i frozen zone 3. 
 
Q: Har I indgået en databehandleraftale med KOMBIT? 
A: Ja, KOMBIT har, som en del af kontrakten med IBM, indgået en underdatabehandleraftale. 
 
Q: Skal KOMBIT udsende en ny version af databehandleraftalen til alle kommuner?  
A: KOMBIT har kort tid efter kontrakten blev underskrevet med IBM sendt et varsel ud til 

kommunerne om leverandørskiftet. Varslet til kommunerne blev fremsendt den 12. juli 2019 jf. 

databehandleraftalens punkt 5.2. I den forbindelse er bilag 2 (Underleverandører  

(underdatabehandlere) OG lokationer for behandling) til den gældende databehandleraftale blevet 

opdateret. 

Q: Skal vi som kommune foretage os noget mht.  certifikater, hvor vi selv er oprettet som 
systemleverandør?  
A: Alle parter er ansvarlige for egne certifikater. Hvis kommunen er systemleverandør, har 
kommunen selv ansvaret for at sikre opdatering af egne certifikater. Bemærk, at der også benyttes 
certifikater på Serviceplatformen for kommunernes IdP-løsninger. KOMBIT vil udsende varsel til 
alle, der har registreret certifikater i Administrationsmodulet med udløb i indeværende år. 
 
Q: Er der fastsat en dato for cut over? 
A: Vi henviser til tidsplanen på kombit.dk/sptransitionsopgaver 
 
Q: Er det en ren en-til-en flytning til ny leverandør? Eller vil fx STS Administration og 
Serviceplaformens GUI ændres samtidig? 
A: Der er tale om en en-til-en flytning. og der vil ikke blive foretaget ændringer i GUI i den 
anledning. 
 
Q: Der er i dokumentet "opgaver ved skift af driftscenter" nævnt en mulighed for at udføre en 
forbindelsestest. Er der noget mere detaljeret at sige om denne, og hvornår den kan udføres? 
Forbindelsestesten skulle vist også omhandle forbindelser, hvor Serviceplatformen kalder andre 
systemer - altså ”kildesystemer”? 



 

A: Der er ikke planlagt en koordineret forbindelsestest fra anvendere. Anvendere opfordres til at 
teste forbindelser mod det Eksterne Testmiljø, når dette er overgået til IBM. 
 
Q: Hvornår starter og slutter frozen zone 3? 
A: Vi henviser til tidsplanen på kombit.dk/sptransitionsopgaver  
 
Q: Hvornår varsles frozen zone 3? 
A: Vi henviser til tidsplanen på kombit.dk/sptransitionsopgaver  
 
Q: Er det korrekt, at der kommer frozen zone cirka et par uger både før og efter cut over? 

A: Vi henviser til tidsplanen på kombit.dk/sptransitionsopgaver  

Q: Hvornår modtager vi TLS-certifikater? 
A: De præcise planer meldes ud senere. 
 
Q: Hvornår kan vi senest opdatere certifikater ift. frozen zones (hvor mange uger før?) 

A: Opdatering af certifikater skal blot ske i Administrationsmodulet inden frozen zone 3 starter. 

Q: Skal de gældende host-navne også benyttes efter cut-over? 

A: De nuværende host-navne bliver videreført og skal således fortsat benyttes efter cut-over. 

Q: Hvis man er leverandør og administrerer Serviceplatform integrationer for x antal kommuner, 
hvordan "modtager" man så certifikatet?  
A: Certifikaterne bliver offentliggjort via kombit.dk/SPtransitionsopgaver. KOMBIT orienterer 
interessenterne, når der er offentliggjort ny information på siden. 
 
Q: Der blev nævnt to udgående IP adresser på anvendersiden - hvad er formålet med to adresser? 

A: IBM berigtiger, da der er tale om en misforståelse: Der er to udgående IP-adresser fra IBMs 

datacentre, som kildesystemer bør whiteliste. Dette er ikke relevant for anvendersystemer. 

Q: Hvem tester/sikrer, at de integrationer, der i dag kører i et aktiv/passivt setup, også fungerer ved 

omlægning til aktiv/aktiv? Forventes der involvering af anvendere i en sådan test? 

A: Det gør IBM. Anvendere skal ikke involveres i denne afprøvning. 

Q: Hvor længe varer frozen zone 2? 

A: Den varer indtil hypercare-perioden er afsluttet. Så frozen zone 2 og 3 kører parallelt i en 

periode.  

Q: Hvordan defineres ”kritiske hændelse”? 

A: Det gør Kommunernes Data og Infrastruktur (KDI) i KOMBIT ud fra en vurdering af, hvor 

forretningskritisk hændelsen er. 

Q: I forhold til cut over, er de "udvalgte anvendere" så udvalgt på nuværende tidspunkt? 

A: De udvalgte anvendere er endnu ikke helt på plads, der er igangsat dialog med en række af de 

anvendere projekter KOMBIT selv står for. Vi melder dem ud, når de er på plads. 

Q: Angående de amerikanske ip-adresser: Er vi sikret, at data som fx CPR-numre mm. ikke 

passerer USA? 

A: Det gør de ikke. Data opbevares i datacentre i Europa. 

Q: Der kan være anvendere, der afvikler batch, og som henter/afleverer data via SP-ftp. Hvem 

koordinerer afvikling af batch, så disse ikke kolliderer med lukke-vindue på produktionsmiljøet? 

A: Der vil være en tidsfrist, og der kommer en anbefaling om ikke at anvende sftp’en som 



 

opbevaring. Data vil være der i en mellemperiode, som transitionsprojektet skal sikre er 

tilstrækkelig lang fra at sidste data er lagt ind til de kan nå at hentes.  

 

 

Spørgsmål fra datakilder 

 
Q: Er de nævnte udgående IP'er både for ExtTest og Produktion? 
A: Ja. 

Q: Indebærer hypercare, at man kan ringe 24/7, hvis der opstår fejl? 
A: Der er pt. ikke aftalt noget, men det undersøges, om der er behov for support 24/7 i en periode 
omkring og efter cut-over. 
 
Q: Bør anvendere og kildesystemer arrangere egne test ifm. cut-over? 
A: Det er fornuftigt at sikre sig, at der fortsat er forbindelse, når man har implementeret de 

beskrevne netværksmæssige opgaver forud for go-live og ved ibrugtagning efter go-live-vinduet. 

Q: I forhold til cut over, er de "udvalgte anvendere" så udvalgt på nuværende tidspunkt? 

A: De udvalgte anvendere er endnu ikke helt på plads, der er igangsat dialog med en række af de 

anvendere projekter KOMBIT selv står for. Vi melder dem ud, når de er på plads. 

 


