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Dagsorden

Introduktion

Gennemgang af Støttesystemernes Integrationsvilkår

Introduktion til Anvisninger for Sags- og Dokumentindeks og 

Ydelsesindeks

Introduktion til Serviceplatformens kogebog

Præsentation af proces for FAQ for tilslutningsprocessen

Opsamling på tekniske spørgsmål

Det videre forløb

Tidsplan inkl. udrulning



FAQ – Tilslutning til STS

• KOMBIT etablerer FAQ for spørgemål om tilslutning til STS, så leverandører og kommuner alle får 

samme information.

• Send spørgsmål til  datafaellesskab@kombit.dk

• Skriv "STS tilslutning” i emnefeltet, så behandler og svarer vi på de stillede spørgsmål.

• På baggrund af jeres spørgsmål og vores svar, vil KOMBIT publicere på KDFs Sharekomm side:

https://share-komm.kombit.dk/p089/SitePages/FAQ%20-%20Tilslutning%20til%20STS.aspx

• Processen er i opstartsfasen, vi har fået de første spørgsmål, men ikke nået at behandle dem.

mailto:datafaellesskab@kombit.dk
https://share-komm.kombit.dk/p089/SitePages/FAQ - Tilslutning til STS.aspx
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• Anvisninger for anvendelse af 
beskedfordeler
Anvisningerne beskriver ligesom 
”Anvisningerne for indekserne” hvilke, og 
hvordan beskeder skal sendes til 
beskedfordeler

• Anvisninger for anvendelse af 
Organisation og Klassifikation
Fokus på de organisationsstrukturer -
klassifikationer - og rammerne for disse

• Integrationsvilkår for 
fordelingskomponent

• Dialogintegration
General information og beskrivelser

• Detaljer vedr. testplan- og 
aftaler og krav til dette
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Vi skal sammen sikre en effektiv drift og forvaltning i forhold til 

kommunerne og brugen af integrationerne.

Vi skal derfor på sigt have udarbejdet en fælles supportaftale, 

som i en operationel form beskriver vores "To Do's" i forhold til 

eksempelvis servicevinduer, rettelser, ændringer og nedbrud.



Tentativ tidsplan fra 27-1-2016

• Tidsplanen er tentativ, og under løbende detaljering og 

præcisering

• Målet er tilslutning af alle leverandører i løbet af Q4

2016

Q1 Q2 Q3 Q4
SAPA udrulning starter

ESDH udrulning færdig

Kontraktafklaringer

Udvikling

Afklaringer (Tekniske – Forretning - anvendelse)KOMBIT

ESDH 

leverandører

Leverandørmøde 2

Primo april
Leverandørmøde 3

Primo august

Leverandørmøde 1

Uge 4 - januar

infopakke1 Leverandør infopakke 2 Leverandør infopakke 3

Modtagelse 

af testrapport

Tjek

Planlæg/

klargøring

Integration

stest

Initial

load

Skal detaljeres

i fremtidige tidsplaner

Forskudt pr leverandør

/kommune

Drift

Tidsplaner Testplan – Testcases - Testdata
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End-point: udrulningsplanen for SAPA – så den kigger vi lige på



Tidsplan; 2 af 2

End-point: udrulningsplanen for SAPA

Udgangspunkt:

Klar til integrationstest: 1-9-2016

Integrationstest gennemført: 1-11-2016


