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1 Indledning 

Formålet med svarbilaget er at kunne modtage KMD’s tilbud, udeståender fra afklarings-

fasen samt identificerede risici som en ensrettet besvarelse i forhold til kravspecifikatio-

nens krav. 

 

Det er så vidt det er muligt tilstræbt, at afsnittene i svarbilaget følger afsnittene i kravspe-

cifikationen. 

 

For de afsnit hvor andet ikke er angivet, da er der til afsnittet ingen egentlig besvarelse. 

Såfremt KMD har kommentarer eller bemærkninger til disse afsnit, da angives disse un-

der afsnittet. 

 

Der er til svarbilaget, som bilag, vedlagt de udarbejdede produkter fra afklaringsfasen, 

som grundlag for KMD’s besvarelser. 

 

Bilag udarbejdet af KOMBITr: 

 

 Bilag A – Integrationsliste 

Indeholdende de integrationer som KMD skal afgive tilbud på ifm. tilbudsbesva-

relsen. 

 Bilag B – Integrationsliste svarbilag 

KMD’s besvarelse af krav for integrationerne jf. Bilag A - Integrationslisten, samt 

øvrige udeståender fra grænsefladedokumentationen. 

 Bilag C – Risikoanalyse 

Den af KOMBIT udarbejdede risikoanalyse, med KMD’s input. 

 

Bilag udarbejdet af KMD: 

 Bilag D - Datamodel - VSAM registre - Sygedagpenge 

 Bilag E.1 - ER-Diagrammer – Sygedagpenge 

 Bilag E.2 - ER-Diagrammer - eDagpenge Sygdom 

 Bilag F - Integrationsoversigt – Sygedagpenge 

 Bilag G - ER-Diagrammer - AMS model – Sygedagpenge 

 Bilag H - Udfasning dataanalyse – Sygedagpenge 

 Bilag I - Systemkontekst – Sygedagpenge 

 Bilag J - Antal sager paralleldrift – Sygedagpenge 

 Bilag K - Håndtering af ikke-behandlede sager – Sygedagpenge 

 

Prisangivelser angives i Bilag 0 – Priser, mens øvrige besvarelser angives i nærværende 

svarbilag samt Bilag B. 
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2 Besvarelse – Krav og tilbudsproces 

3 Besvarelse – Rammerne for udfasningen 

3.1 Udfasningsscenarie 1 – Kommunegrupperet udfasning 

Såfremt afsnittet indeholder elementer, som KMD vurderer, er med til at fordyre denne 

eller senere leverancer, angiver KMD dette her. 

 

Såfremt KMD ser alternative udfasningsscenarier til det angivne, da angiver KMD her bi-

lagshenvisning til det vedlagte bilag, hvor en detaljeret beskrivelse af alternativet findes. 

Hvis KMD afleverer et alternativt udfasningsscenarie, da skal alle besvarelser ligeledes 

angives for dette udfasningsscenarie.   

 

3.2 Udfasningsscenarie 2 – Big Bang i paralleldrift med blop 

Såfremt afsnittet indeholder elementer, som KMD vurderer, er med til at fordyre denne 

eller senere leverancer, angiver KMD dette her. 

 

Såfremt KMD ser alternative udfasningsscenarier til det angivne, da angiver KMD her bi-

lagshenvisning til det vedlagte bilag, hvor en detaljeret beskrivelse af alternativet findes. 

Hvis KMD afleverer et alternativt udfasningsscenarie, da skal alle besvarelser ligeledes 

angives for dette udfasningsscenarie.   

 

3.3 Udfasningskoncept - Opgavebeskrivelse 

Såfremt KMD i prissætningen af leverancerne forudsætter ændringer til udfasningskon-

ceptet, angiver KMD ændringer til konceptet her med reference til de konkrete leveran-

cer. 

 

Såfremt afsnittet indeholder elementer, som KMD vurderer, er med til at fordyre denne 

eller senere leverancer, angiver KMD dette her. 

 

3.4 Milepælsoversigt 

Såfremt milepælsoversigten indeholder angivelser, som KMD vurderer, er med til at for-

dyre udfasningen, angiver KMD ændringsforslag her, herunder de leverancemæssige og 

prismæssige konsekvenser, som ændringen har. 
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4 Besvarelse – Krav til udfasning 

4.1  Indledning 

4.2 Krav til leverancer i Tilbuds- og afklaringsfase 

Her kan KMD angive en generel beskrivelse af hvordan KMD håndterer Tilbuds- og af-

klaringsfasen. 

4.2.1 Risikoanalyse af udfasningskonceptet 

 

Status Risikoanalysen er gennemført. 

 

KMD er vendt tilbage med kommentarer til risikoanalysen. 

KMD har endnu ikke haft mulighed for at verificere den ende-

lige Risikoanalyse.  

Bilagshenvisning Risikoanalysen er vedlagt i Bilag C. 

 

Udeståender, der skal 

udføres og vedlægges 

tilbuddet 

Mangler verifikation af KMD, som foretager denne ifm. sin til-

budsafgivelse. 

 

 

4.2.2 Datakonvertering – Dataanalyse 

4.2.2.1 Bruttoliste 

Status Bruttolisten er gennemgået, for så vidt angår data i KMD Sy-

egdagpenge. KMDs udleverede bruttoliste for KMD Syge-

dagpenge data, er af KOMBIT videreført som nettolisten af 

dataobjekter. 

 

Bruttolisten af data i eDagpenge udestår mht. annullerede 

sager, NemRefusion, XML og DFDG-dataudveksling de to 

sidstnævnte inkl. revisionssport. 

 

Bruttolisten af sagsdata i KMD Sag udestår. 

 

Bruttolisten for KMD Journal udestår. 

 

Bruttolisten af uddata+manuelle dokumenter i KMD 

Doc2Archive udestår. 

 

Bilagshenvisning Bruttolisten, KMD Sygedagpenge register data, fremgår af 

dokumentationen i Bilag D. 

 

Udeståender, der skal 

udføres og vedlægges 

tilbuddet 

Bruttoliste af KMD eDagpenge dataobjekter. 

 

Bruttoliste af KMD Sygedagpenge områdets dataobjekter 

(sagsdata) i KMD Sag. 

 

Bruttoliste af KMD Sygedagpenge områdets dataobjekter 

(uddata+manuel) i KMD Doc2Archive. 
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KMD Bilagshenvis-

ning 

Her angiver KMD henvisning til de vedlagte bilag for de ude-

stående leverancer. 

4.2.2.2 Dokumentation  

 

Status Der mangler detaljeret dokumentation af KMD sygedagpen-

ge områdets dataobjekter som leveret ved dataudtrækket. 

Bilagshenvisning Der er ingen bilag 

Udeståender, der skal 

udføres og vedlægges 

tilbuddet 

Udarbejdelse af dokumentation af dataudtræk data, jf. krav-

specifikationen afsnit. 4.2.1.2. 

KMD Bilagshenvis-

ning 

Her angiver KMD henvisning til de vedlagte bilag for de ude-

stående leverancer.  

 

 

4.2.2.3 ER-diagrammer 

 

Status KMD har leveret ER-diagrammer af eDagpenge, samt AMS 

udtrækket af Sygedagpengesdata. 

 

KMD skal lave en detaljeret dataanalyse med tilhørende ER-

diagrammer 

 

Bilagshenvisning De udarbejdede ER-diagrammer fremgår af bilag E. 

Udeståender, der skal 

udføres og vedlægges 

tilbuddet 

ER-diagrammer på leverede data ved udtræk fra KMD Syge-

dagpenge, eDagpenge. 

 

ER-Diagrammer for KMD Sag udestår. 

 

ER-Diagrammer for KMD Journal udestår. 

 

ER-Diagrammer for KMD Doc2Archive udestår. 

 

Udestående ER-diagrammer udarbejdes jf. kravspecifikatio-

nens afsnit 4.2.1.2. 

KMD Bilagshenvis-

ning 

Her angiver KMD henvisning til de vedlagte bilag for de ude-

stående leverancer.  

 

 

4.2.2.4 Nettoliste 

Bilagene D,E, G, H og I som udleveret af KMD udgør, sammen med de i afsnit 4.2.2.1, 

4.2.2.2 og 4.2.2.3 beskrevne udeståender, det som KOMBIT vurderer som en form for 

'bruttoliste'. 

 

For at kunne komme videre har KOMBIT i Kravspecifikationens afsnit 3.3.1.1. etableret 

Tabel 1. Tabellens scope angiver hvilke sager med tilknyttet information, som skal indgå 

i dataudtrækket i de to scenarier, og udgør dermed nettolisten. 

 

For hver løsningsdel skal medtages alle dataobjekter knyttet til sagen. 
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F.eks. er der tale om en åben sag i beregningsdelen af SDP, da omfatter nettolisten alle 

data tilknyttet sagen og personen fra VSAM-registrene: Personoplysninger, sagsoplys-

ninger, arbejdsforhold, refusionsoplysninger, udbetalinger etc. 

 

Såfremt ovennævnte bilag ikke dækkende / mangelfuld skal den manglende dokumenta-

tion vedlægges tilbuddet. Det gælder f.eks. for KMD Sag, KMD Journal, KMD 

Doc2Archive, eDagpenge. 

 

 

4.2.3 Integration – Integrationsanalyse 1 

4.2.3.1 Bruttoliste  

Status Bruttolisten over integrationer er udarbejdet og verificeret af 

KMD. 

 

Bruttolisten er af KOMBIT beriget med markering af integra-

tioner der tilhører Nettolisten. 

 

Bilagshenvisning Bruttolisten er vedlagt som Bilag F – Integrationsoversigt. 

 

Udeståender, der skal 

udføres og vedlægges 

tilbuddet 

KMD mangler endelig opdatering af Bilag F. 

 

KMD mangler at opdatere kontekstdiagrammet. 

 

 

4.2.4 Integration – Integrationsanalyse 2 

4.2.4.1 Grænsefladedokumentation 

Status Grænsefladedokumentationen er delvist udarbejdet og udle-

veret. 

 

Brutto og nettolisten er udarbejdet som del af Bilag F, eks-

klusivt de udeståender der er nævnt i afsnit 4.2.3.1. 

 

Integrationslisten udgøres af Bilag A. 

 

Bilagshenvisning Den udleverede grænsefladedokumentation er vedlagt som 

underbilag til Bilag F.  

 

Udeståender, der skal 

udføres og vedlægges 

tilbuddet 

Grænsefladedokumentationens udeståender udarbejdes og 

vedlægges til Bilag B, som en del af KMD’s besvarelse af Bi-

lag A – Integrationsliste.  

 

Det er udelukkende grænsefladedokumentation til Bilag A’s 

liste af integrationer, der skal udarbejdes eller udbydes. 

 

Besvarelsen af prissætning af drift angives under ”Integratio-

ner – flytning af fagløsning.” 

 

Den allerede udleverede grænsefladedokumentation har føl-

gende udeståender. 
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• Valideringsregler for grænsefladen 

• Eventuelle databehandleraftaler for grænsefladen 

• Performance (Svartider, load m.m.) 

• Servicemål i øvrigt 

• Prissætning af drift 

 

For enkelte integrationer mangler al grænsefladedokumenta-

tion: 

 Bilag A: 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3, 1.1.15, 1.1.17,  

Bilag F – KOMBIT Id: 27, 28, 39, 41, 44 

 

KMD Bilagshenvis-

ning 

Her angiver KMD henvisning til de vedlagte bilag for de ude-

stående leverancer.  

 

 

 

4.3 Krav til leverancer i Udviklingsfasen 

4.3.1 Datakonvertering – Design og dokumentation 

4.3.1.1 Datakonvertering – Design og dokumentation – Scenarie A 

4.3.1.1.1 KMD’s Løsningsbeskrivelse 

KMD angiver her løsningsbeskrivelsen ift. de stillede krav. 

 

Produkt Designdokument 

Kort beskrivelse af 

produkt 

Her angiver KMD en kort beskrivelse af Designdokumentet 

KMD Bilagshenvis-

ning 

Her angiver KMD henvisning til bilag, der er knyttet til pro-

duktet 

 

 

Produkt Teststrategi 

Kort beskrivelse af 

produkt 

Her angiver KMD en kort beskrivelse af Designdokumentet 

KMD Bilagshenvis-

ning 

Her angiver KMD henvisning til bilag, der er knyttet til pro-

duktet 

 

 

Produkt Databeskrivelse 

Kort beskrivelse af 

produkt 

Her angiver KMD en kort beskrivelse af Designdokumentet 

KMD Bilagshenvis-

ning 

Her angiver KMD henvisning til bilag, der er knyttet til pro-

duktet 

 

 

4.3.1.1.2 Fordyrende elementer og alternativer 

Såfremt leverancen indeholder elementer som KMD vurderer, er med til at fordyre denne 

eller senere leverancer, angiver KMD dette her. Angivelsen skal tillige indeholde forslag 

til alternativer samt KMD’s vurdering af besparelsen.  
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4.3.1.1.3 Forudsætninger 

Såfremt KMD har forudsætninger ifm. leverancen og tilhørende pris, angives disse her. 

 

4.3.1.2 Datakonvertering – Design og dokumentation – Scenarie B 

4.3.1.2.1 KMD’s Løsningsbeskrivelse 

KMD angiver her løsningsbeskrivelsen ift. de stillede krav. 

 

Produkt Designdokument 

Kort beskrivelse af 

produkt 

Her angiver KMD en kort beskrivelse af Designdokumentet 

KMD Bilagshenvis-

ning 

Her angiver KMD henvisning til bilag, der er knyttet til pro-

duktet 

 

 

Produkt Teststrategi 

Kort beskrivelse af 

produkt 

Her angiver KMD en kort beskrivelse af Designdokumentet 

KMD Bilagshenvis-

ning 

Her angiver KMD henvisning til bilag, der er knyttet til pro-

duktet 

 

 

Produkt Databeskrivelse 

Kort beskrivelse af 

produkt 

Her angiver KMD en kort beskrivelse af Designdokumentet 

KMD Bilagshenvis-

ning 

Her angiver KMD henvisning til bilag, der er knyttet til pro-

duktet 

 

 

Produkt Rapportdesign 

Kort beskrivelse af 

produkt 

Her angiver KMD en kort beskrivelse af Designdokumentet 

KMD Bilagshenvis-

ning 

Her angiver KMD henvisning til bilag, der er knyttet til pro-

duktet 

 

 

4.3.1.2.2 Fordyrende elementer og alternativer 

Såfremt leverancen indeholder elementer som KMD vurderer, er med til at fordyre denne 

eller senere leverancer, angiver KMD dette her. Angivelsen skal tillige indeholde forslag 

til alternativer samt KMD’s vurdering af besparelsen.  

4.3.1.2.3 Forudsætninger 

Såfremt KMD har forudsætninger ifm. leverancen og tilhørende pris, angives disse her. 

 

 

4.3.2 Datakonvertering – Teknisk kvalitetsanalyse 

4.3.2.1 KMD’s Løsningsbeskrivelse 

KMD angiver her løsningsbeskrivelsen ift. de stillede krav. 
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Produkt Teknisk kvalitetsanalyserapport 

Kort beskrivelse af 

produkt 

Her angiver KMD en kort beskrivelse af Designdokumentet 

KMD Bilagshenvis-

ning 

Her angiver KMD henvisning til bilag, der er knyttet til pro-

duktet 

 

 

4.3.2.2 Fordyrende elementer og alternativer 

Såfremt leverancen indeholder elementer som KMD vurderer, er med til at fordyre denne 

eller senere leverancer, angiver KMD dette her. Angivelsen skal tillige indeholde forslag 

til alternativer samt KMD’s vurdering af besparelsen. 

4.3.2.3 Forudsætninger 

Såfremt KMD har forudsætninger ifm. leverancen og tilhørende pris, angives disse her. 

 

4.3.3 Datakonvertering – Assistance til forretningsmæssig kvalitetssik-
ring 

4.3.3.1 KMD’s Løsningsbeskrivelse 

KMD angiver her løsningsbeskrivelsen ift. de stillede krav. 

4.3.3.2 Fordyrende elementer og alternativer 

Såfremt leverancen indeholder elementer som KMD vurderer, er med til at fordyre denne 

eller senere leverancer, angiver KMD dette her. Angivelsen skal tillige indeholde forslag 

til alternativer samt KMD’s vurdering af besparelsen. 

4.3.3.3 Forudsætninger 

Såfremt KMD har forudsætninger ifm. leverancen og tilhørende pris, angives disse her. 

 

 

4.3.4 Datakonvertering – Etablering af udtræksprogrammel 

4.3.4.1 KMD’s Løsningsbeskrivelse 

KMD angiver her løsningsbeskrivelsen ift. de stillede krav. 

4.3.4.2 Fordyrende elementer og alternativer 

Såfremt leverancen indeholder elementer som KMD vurderer, er med til at fordyre denne 

eller senere leverancer, angiver KMD dette her. Angivelsen skal tillige indeholde forslag 

til alternativer samt KMD’s vurdering af besparelsen. 

4.3.4.3 Forudsætninger 

Såfremt KMD har forudsætninger ifm. leverancen og tilhørende pris, angives disse her. 

 
 

4.3.5 Datakonvertering – Etablering af teknisk setup for konvertering 

4.3.5.1 KMD’s Løsningsbeskrivelse 

Her angiver KMD sin løsningsbeskrivelse af det tekniske setup for konvertering. 
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4.3.5.2 Fordyrende elementer og alternativer 

Såfremt leverancen indeholder elementer som KMD vurderer, er med til at fordyre denne 

eller senere leverancer, angiver KMD dette her. Angivelsen skal tillige indeholde forslag 

til alternativer samt KMD’s vurdering af besparelsen. 

4.3.5.3 Forudsætninger 

Såfremt KMD har forudsætninger ifm. leverancen og tilhørende pris, angives disse her. 

 

4.3.6 Datakonvertering – Integrationstest af udtræk 

4.3.6.1 KMD’s Løsningsbeskrivelse 

KMD angiver her løsningsbeskrivelsen ift. de stillede krav. 

4.3.6.2 Fordyrende elementer og alternativer 

Såfremt leverancen indeholder elementer som KMD vurderer, er med til at fordyre denne 

eller senere leverancer, angiver KMD dette her. Angivelsen skal tillige indeholde forslag 

til alternativer samt KMD’s vurdering af besparelsen. 

4.3.6.3 Forudsætninger 

Såfremt KMD har forudsætninger ifm. leverancen og tilhørende pris, angives disse her. 

 

 

4.3.7 Integration – Design og dokumentation af grænseflader 

4.3.7.1 KMD’s Løsningsbeskrivelse 

KMD angiver her løsningsbeskrivelsen ift. de stillede krav. 

 

Produkt Grænsefaldebeskrivelse pr. grænseflade 

Kort beskrivelse af 

produkt 

Her angiver KMD en kort beskrivelse af Designdokumentet 

KMD Bilagshenvis-

ning 

Her angiver KMD henvisning til bilag, der er knyttet til pro-

duktet 

 

 

Produkt Teststrategi 

Kort beskrivelse af 

produkt 

Her angiver KMD en kort beskrivelse af Designdokumentet 

KMD Bilagshenvis-

ning 

Her angiver KMD henvisning til bilag, der er knyttet til pro-

duktet 

 

 

4.3.7.2 Fordyrende elementer og alternativer 

Såfremt leverancerne indeholder elementer som KMD vurderer, er med til at fordyre 

denne eller senere leverancer, angiver KMD dette her. Angivelsen skal tillige indeholde 

forslag til alternativer samt KMD’s vurdering af besparelsen. 

4.3.7.3 Forudsætninger 

Såfremt KMD har forudsætninger ifm. leverancen og tilhørende pris, angives disse her. 
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4.3.8 Integration – Etablering af grænseflader 

4.3.8.1 KMD’s Løsningsbeskrivelse 

KMD angiver her løsningsbeskrivelsen ift. de stillede krav. 

4.3.8.2 Fordyrende elementer og alternativer 

Såfremt leverancen indeholder elementer som KMD vurderer, er med til at fordyre denne 

eller senere leverancer, da angives dette her. 

4.3.8.3 Forudsætninger 

Såfremt KMD har forudsætninger ifm. leverancen og tilhørende pris, angives disse her. 

 

4.3.9 Integration – Etablering af justering af data i Forudsætningsløs-
ning 

4.3.9.1 KMD’s Løsningsbeskrivelse 

KMD angiver her løsningsbeskrivelsen ift. de stillede krav. 

4.3.9.2 Fordyrende elementer og alternativer 

Såfremt leverancen indeholder elementer som KMD vurderer, er med til at fordyre denne 

eller senere leverancer, da angives dette her. 

4.3.9.3 Forudsætninger 

Såfremt KMD har forudsætninger ifm. leverancen og tilhørende pris, angives disse her. 

 

4.3.10 Integration – Integrationstest af grænseflader 

4.3.10.1 KMD’s Løsningsbeskrivelse 

KMD angiver her løsningsbeskrivelsen ift. de stillede krav. 

4.3.10.2 Fordyrende elementer og alternativer 

Såfremt leverancen indeholder elementer som KMD vurderer, er med til at fordyre denne 

eller senere leverancer, da angives dette her. 

4.3.10.3 Forudsætninger 

Såfremt KMD har forudsætninger ifm. leverancen og tilhørende pris, angives disse her. 

 

4.4 Krav til leverancer i Transitionsfasen 

4.4.1 Konverteringsservice – Prøveudtræk for kommunen 

4.4.1.1 Konverteringsservice – Prøveudtræk for kommunen – Scenarie A 

4.4.1.1.1 KMD’s Løsningsbeskrivelse 

KMD angiver her løsningsbeskrivelsen ift. de stillede krav. 
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4.4.1.1.2 Fordyrende elementer og alternativer 

Såfremt leverancen indeholder elementer som KMD vurderer, er med til at fordyre denne 

eller senere leverancer, angiver KMD dette her. Angivelsen skal tillige indeholde forslag 

til alternativer samt KMD’s vurdering af besparelsen. 

4.4.1.1.3 Forudsætninger 

Såfremt KMD har forudsætninger ifm. leverancen og tilhørende pris, angives disse her. 

 

4.4.1.2 Konverteringsservice – Prøveudtræk for kommunen – Scenarie B 

4.4.1.2.1 KMD’s Løsningsbeskrivelse 

KMD angiver her løsningsbeskrivelsen ift. de stillede krav. 

4.4.1.2.2 Fordyrende elementer og alternativer 

Såfremt leverancen indeholder elementer som KMD vurderer, er med til at fordyre denne 

eller senere leverancer, angiver KMD dette her. Angivelsen skal tillige indeholde forslag 

til alternativer samt KMD’s vurdering af besparelsen. 

4.4.1.2.3 Forudsætninger 

Såfremt KMD har forudsætninger ifm. leverancen og tilhørende pris, angives disse her. 

 

4.4.2 Konverteringsservice – Konvertering af kommunen 

4.4.2.1 Konverteringsservice – Konvertering af kommunen – Scenarie A 

4.4.2.1.1 KMD’s Løsningsbeskrivelse 

KMD angiver her løsningsbeskrivelsen ift. de stillede krav. 

4.4.2.1.2 Fordyrende elementer og alternativer 

Såfremt leverancen indeholder elementer som KMD vurderer, er med til at fordyre denne 

eller senere leverancer, angiver KMD dette her. Angivelsen skal tillige indeholde forslag 

til alternativer samt KMD’s vurdering af besparelsen. 

4.4.2.1.3 Forudsætninger 

Såfremt KMD har forudsætninger ifm. leverancen og tilhørende pris, angives disse her. 

 

4.4.2.2 Konverteringsservice – Konvertering af kommunen – Scenarie B 

4.4.2.2.1 KMD’s Løsningsbeskrivelse 

KMD angiver her løsningsbeskrivelsen ift. de stillede krav. 

4.4.2.2.2 Fordyrende elementer og alternativer 

Såfremt leverancen indeholder elementer som KMD vurderer, er med til at fordyre denne 

eller senere leverancer, angiver KMD dette her. Angivelsen skal tillige indeholde forslag 

til alternativer samt KMD’s vurdering af besparelsen. 

4.4.2.2.3 Forudsætninger 

Såfremt KMD har forudsætninger ifm. leverancen og tilhørende pris, angives disse her. 
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4.4.3 Konverteringsservice – Justering af sager i KMD Sag 

4.4.3.1 KMD’s Løsningsbeskrivelse 

KMD angiver her løsningsbeskrivelsen ift. de stillede krav. 

4.4.3.2 Fordyrende elementer og alternativer 

Såfremt leverancen indeholder elementer som KMD vurderer, er med til at fordyre denne 

eller senere leverancer, angiver KMD dette her. Angivelsen skal tillige indeholde forslag 

til alternativer samt KMD’s vurdering af besparelsen. 

4.4.3.3 Forudsætninger 

Såfremt KMD har forudsætninger ifm. leverancen og tilhørende pris, angives disse her. 

 

4.4.4 Konverteringsservice – Tilslutning af kommune til grænseflader 

4.4.4.1 Konverteringsservice – Tilslutning af kommune til grænseflader – 
Scenarie A 

4.4.4.1.1 KMD’s Løsningsbeskrivelse 

KMD angiver her løsningsbeskrivelsen ift. de stillede krav. 

4.4.4.1.2 Fordyrende elementer og alternativer 

Såfremt leverancen indeholder elementer som KMD vurderer, er med til at fordyre denne 

eller senere leverancer, angiver KMD dette her. Angivelsen skal tillige indeholde forslag 

til alternativer samt KMD’s vurdering af besparelsen. 

4.4.4.1.3 Forudsætninger 

Såfremt KMD har forudsætninger ifm. leverancen og tilhørende pris, angives disse her. 

 

4.4.4.2 Konverteringsservice – Tilslutning af kommune til grænseflader – 
Scenarie B 

4.4.4.2.1 KMD’s Løsningsbeskrivelse 

KMD angiver her løsningsbeskrivelsen ift. de stillede krav. 

4.4.4.2.2 Fordyrende elementer og alternativer 

Såfremt leverancen indeholder elementer som KMD vurderer, er med til at fordyre denne 

eller senere leverancer, angiver KMD dette her. Angivelsen skal tillige indeholde forslag 

til alternativer samt KMD’s vurdering af besparelsen. 

4.4.4.2.3 Forudsætninger 

Såfremt KMD har forudsætninger ifm. leverancen og tilhørende pris, angives disse her. 

4.4.5 Konverteringsservice – Genåbning af kommunen 

4.4.5.1 KMD’s Løsningsbeskrivelse 

KMD angiver her løsningsbeskrivelsen ift. de stillede krav. 
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4.4.5.2 Fordyrende elementer og alternativer 

Såfremt leverancen indeholder elementer, som KMD vurderer, er med til at fordyre den-

ne eller senere leverancer, angiver KMD dette her. Angivelsen skal tillige indeholde for-

slag til alternativer samt KMD’s vurdering af besparelsen. 

4.4.5.3 Forudsætninger 

Såfremt KMD har forudsætninger ifm. leverancen og tilhørende pris, angives disse her. 

 

 

4.4.6 Adgang til at benytte DIMS ifm. fordeling af kommunikationen med 
NemRefusion 

4.4.6.1 KMD’s Løsningsbeskrivelse 

KMD angiver her løsningsbeskrivelsen ift. de stillede krav. 

4.4.6.2 Fordyrende elementer og alternativer 

Såfremt leverancen indeholder elementer, som KMD vurderer, er med til at fordyre den-

ne eller senere leverancer, angiver KMD dette her. Angivelsen skal tillige indeholde for-

slag til alternativer samt KMD’s vurdering af besparelsen. 

4.4.6.3 Forudsætninger 

Såfremt KMD har forudsætninger ifm. leverancen og tilhørende pris, angives disse her. 

 

 

4.4.7 Adgang til historiske data - Vis adgang til eDagpenge - Dataser-
vice 

4.4.7.1 KMD’s Løsningsbeskrivelse 

KMD angiver her løsningsbeskrivelsen ift. de stillede krav. 

4.4.7.2 Fordyrende elementer og alternativer 

Såfremt leverancen indeholder elementer, som KMD vurderer, er med til at fordyre den-

ne eller senere leverancer, angiver KMD dette her. Angivelsen skal tillige indeholde for-

slag til alternativer samt KMD’s vurdering af besparelsen. 

4.4.7.3 Forudsætninger 

Såfremt KMD har forudsætninger ifm. leverancen og tilhørende pris, angives disse her. 

 

 

4.4.8 Adgang til historiske data - Dataservice 

4.4.8.1 KMD’s Løsningsbeskrivelse 

KMD angiver her løsningsbeskrivelsen ift. de stillede krav. 

4.4.8.2 Fordyrende elementer og alternativer 

Såfremt leverancen indeholder elementer, som KMD vurderer, er med til at fordyre den-

ne eller senere leverancer, angiver KMD dette her. Angivelsen skal tillige indeholde for-

slag til alternativer samt KMD’s vurdering af besparelsen. 
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4.4.8.3 Forudsætninger 

Såfremt KMD har forudsætninger ifm. leverancen og tilhørende pris, angives disse her. 

 

 

4.4.9 Support ifm. kommunens klargøring til konvertering 

4.4.9.1 KMD’s Løsningsbeskrivelse 

KMD angiver her løsningsbeskrivelsen ift. de stillede krav. 

4.4.9.2 Fordyrende elementer og alternativer 

Såfremt leverancen indeholder elementer, som KMD vurderer, er med til at fordyre den-

ne eller senere leverancer, angiver KMD dette her. Angivelsen skal tillige indeholde for-

slag til alternativer samt KMD’s vurdering af besparelsen. 

4.4.9.3 Forudsætninger 

Såfremt KMD har forudsætninger ifm. leverancen og tilhørende pris, angives disse her. 

 

 

4.4.10 Driftservice – Paralleldrift – Scenarie B 

4.4.10.1 KMD’s Løsningsbeskrivelse 

KMD angiver her løsningsbeskrivelsen ift. de stillede krav. 

4.4.10.2 Fordyrende elementer og alternativer 

Såfremt leverancen indeholder elementer, som KMD vurderer, er med til at fordyre den-

ne eller senere leverancer, angiver KMD dette her. Angivelsen skal tillige indeholde for-

slag til alternativer samt KMD’s vurdering af besparelsen. 

4.4.10.3 Forudsætninger 

Såfremt KMD har forudsætninger ifm. leverancen og tilhørende pris, angives disse her. 
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5 Risici og mitigering 

Her angives de risici som KMD har identificeret i forbindelse med prissætningen på leverancerne, eller kravspecifikationen i øvrigt, som ikke er en del af den tidligere 

gennemførte risikoanalyse. Hver identificeret risiko følges med en beskrivelse, samt hvilke mitigerende handlinger som KMD foreslår KOMBIT at udføre. 

 

Leverance 
Angiv hvilke hoved-
leverance risikoen 
vedrører 

Beskrivelse 

Angiv beskrivelse af risikoen 

Mitigerende handlinger 

Hvilke mitigerende handlinger ser KMD som værende mulige for risikoen 

   

   

   

   

   

   

   

 


