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Anvendelse af Arkitekturbilag
Arkitekturbilag skal anvendes, udfyldes og godkendes i følgende situationer:
 For ethvert system, der påtænkes indkøbt eller på anden måde anskaffet til anvendelse i Fredericia
Kommune
 For ethvert tilkøb til et eksisterende system
 Ved ændring, fornyelse eller forlængelse af et eksisterende systems kontrakt
Arkitekturbilaget skal udfyldes og godkendes inden en kontaktunderskrivelse.
Det er afdelingslederen for den afdeling, der forestår anskaffelsen/tilkøbet/kontraktforlængelsen,
der er ansvarlig for, at der bliver udfyldt et Arkitekturbilag i hvert af ovenstående anførte tilfælde.
Arkitekturbilaget dækker alle typer af IT-systemer og applikationer, hvad enten de er små eller store,
lokalt hostede eller hostede hos leverandører, Cloud- og Webservices. Endvidere dækker det
nyanskaffelser samt tilkøb til - og kontraktforlængelse af - eksisterende systemer og applikationer.
Der vil derfor være krav, der ikke er relevante for et givet system i en given situation.
For yderligere information henvises til afsnittet Om Fredericia Kommunes Arkitekturbilag
Besvarelse foretages i denne boks for hver krav:
Svar
Uddyb svar ved:
- Afvigelse fra krav
- Krav er ikke relevant





Krav er
opfyldt

Afvigelse
fra krav

<X>

<X>

Krav er ikke
relevant

<X>

Hvis krav ikke er opfyldt, beskrives afvigelsens karakter/omfang og evt. begrundelse
Hvis krav ikke er relevant, anføres begrundelse

Besvarelse vedr. opfyldelse/afvigelse/relevans af krav markeres med et X i det pågældende felt
Hvis et krav ikke opfyldes, skal afvigelses karakter/omfang beskrives
Hvis et krav vurderes ikke relevant for det givne system/situation, anføres begrundelse

1. Som det første bør man forholde sig til Arkitekturbilagets krav af typen ”Showstoppere” således, at
der ikke hos leverandør og internt spildes ressourcer på et system, der ikke kan godkendes:
Showstopperkrav (klik på link)
F01 Genbrug af eksisterende system
F00-B Generel information
S02 Sikkerhed, Danske Lovkrav
S03 Sikkerhed, EU Lovkrav
T06 Infrastruktur, Datacenter
T07 Infrastruktur, Serverplatform
T08 Infrastruktur, Databaseplatform

Udfyldes af
Fredericia Kommune
Leverandør
Leverandør
Leverandør
Leverandør
Leverandør
Leverandør

2. Dernæst udfyldes resten af Arkitekturbilaget ved at besvare kravene i bilaget.
 Krav, som ansvarlig hos Fredericia Kommune selv skal besvare (klik på link):
F00-A Generel information
F01 Genbrug af eksisterende system
F03 Systemoverblik
 Øvrige krav besvares af/i samarbejde med leverandør
3. Sluttelig mailes det udfyldte Arkitekturbilag til itarkitekt@fredericia.dk for godkendelse
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Arkitektur- og Teknologikrav
Systeminformation (udfyldes af Fredericia Kommune)
Krav # F00-A,
n/a)

Generelle oplysninger

Svar

Systemnavn
Ved tilkøb af modul til eksisterende system, anføres desuden
modulnavn/-betegnelse
Case
Nyanskaffelse / Tilkøb / Kontraktforlængelse?

Leverandør

Fagafdeling / Team
(Kontraktejende)
Systemejer
(Til KITOS. Som default vil det være leder af pågældende
Team/Afdeling)
Forretningsejer
(Til KITOS. Som default vil det være leder af pågældende
Team/Afdeling)
Erstatning for andet System?
(Navn på ”gammelt” system)

Integrationer/Snitflader for ”gammelt” system

Antal brugere/arbejdspladser
(Evt. estimat)

Retur
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Krav# F01
B1*

Genbrug af eksisterende system

Kategori

Showstopper

Beskrivelse

Har vi allerede et system, der på tilfredsstillende måde kan løse opgaven?
Nej

Ja

Delvis

Svar

Hvis svar er ”Ja” eller ”Delvis”:
Skriv navn på det pågældende system og giv beskrivelse af hvilken funktionalitet,
det pågældende system mangler for at kunne anvendes

Rationale

Hvis Fredericia Kommune allerede har et system, der har funktionalitet til på
tilfredsstillende måde at løse den pågældende opgave, er det ikke nødvendigt at
investere i et nyt system. Overvej derfor om det er muligt at anvende et allerede
eksisterende system, eventuelt ved at tilpasse arbejdsprocesser eller ved at
gentænke den pågældende opgave.

Konsekvens ved
afvigelse

Funktionelt dublerede eller overlappende systemer = unødvendig omkostninger til
investering og drift.

Anbefaling

IT
Arkitekt

Processer
Teknisk Gæld
Økonomi

* B1 omhandler genbrug af ”Forretningsservices” og ikke de tilhørende, fysiske implementering (IT-system) af servicerne.

Retur
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Krav# F03
B6*

Systemoverblik

Kategori

Minimumskrav

Beskrivelse

Systemer skal have en navngiven Systemejer, Kontraktejer og evt.
Forretningsejer (ref. roller i KITOS)
Opfyldt

Afvigelse

Ej relevant

Svar

Kravet er opfyldet, hvis som minimum KITOS-rollen ”Systemejer” er tildelt en person
ved besvarelse af krav F00-A, Generel Information
Hvis krav ikke er relevant, beskrives begrundelse

Rationale

Systemejerskab indebærer et forpligtende ansvar til at sikre, at de forskellige
systemroller er bemandet, og at relevante system-oplysninger er registreret og
holdes opdateret i KITOS.
Systemejerskab forpligter endvidere den systemansvarlige til at beskrive og
vedligeholde beskrivelse af systemet i forhold til den forretningsservice (data,
processer og regler), som systemet vedrører. Herved sikres, at evt. integrationer og
afhængigheder ift. andre systemer og arbejdsgange er nemt gennemskuelige.

Beskriv konsekvens af
afvigelse

For at oprette et system i KITOS, skal som minimum Systemejer rollen være tildelt
en person.
Hvis navne på KITO- roller ikke anføres i besvarelse af krav F00-A, Generel
Information, vil leder af den pågældende afdeling/Team blive tildelt de
pågældende roller.

Anbefaling

IT
Arkitekt

Processer
Teknisk Gæld
Økonomi

*B6 omtaler rent faktisk ”Forretningsservice” og ikke den tilhørende, fysiske implementering (IT-system) af servicen.

Retur
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Systeminformation (udfyldes af Leverandør)
Krav # F00-B
n/a

Generelle oplysninger

Svar

Giv nedenfor er kort beskrivelse af System/Modul inkl. angivelse af STORM løsningstype.
(Ref. nedenstående skema)

Skal systemet hostes og driftes lokalt hos FK?
Skal der installeres PC Klient SW?
Hvilke andre systemer skal systemet/ modulet evt. have snitflader til?
(Ved evt. snitflade til Office, skal Office365 være understøttet / Showstopper)
Systemtegning med angivelse af dataflow til/fra systemet skal vedlægges
(Showstopper)

Retur
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Sikkerhed (udfyldes af leverandør)
Krav# S02
A3

Sikkerhed/Danske Lovkrav

Kategori

Showstopper

Beskrivelse

Lagring og processering af data i Cloudbaserede og/eller eksternt hostede systemer
skal til enhver tid ske i datacentre beliggende i et EU-land eller i et tredjeland, der
opfylder kravene herfor i henhold gældende lovgivning.

Svar

Krav er
opfyldt

Afvigelse
fra krav

Krav er ikke
relevant

Uddyb svar ved:
- Afvigelse fra krav
- Krav er ikke relevant
Rationale

Fredericia Kommune skal overholde dansk lovgivning for processering og
opbevaring af data. Dette medfører, at data på intet tidspunkt må processeres eller
opbevares i lande uden for EU, med mindre disse er godkendte i henhold til
gældende lovgivning.

Konsekvens ved
afvigelse

Systemer, der ikke overholder dansk lovgivning for processering og opbevaring af
data må ikke anvendes i Fredericia Kommune.

Anbefaling

IT
Arkitekt

Processer
Teknisk Gæld
Økonomi

Retur
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Krav# S03
A3

Sikkerhed/EU Lovkrav

Kategori

Showstopper

Beskrivelse

Systemet skal opfylde kravene i EU’s Dataforordning eller supportere opfyldelsen
heraf.

Svar

Krav er
opfyldt

Afvigelse
fra krav

Krav er ikke
relevant

Uddyb svar ved:
- Afvigelse fra krav
- Krav er ikke relevant
Rationale

Fredericia Kommune skal følge EU’s Dataforordning for tilgang til /opbevaring af
data.
(Færdiggøres når forordningen foreligger i en fortolket udgave)

Beskriv konsekvens af
afvigelse

Fredericia Kommune skal følge EU’s Dataforordning for tilgang/opbevaring af data.
Systemer, der ikke opfylder kravene til eller supportere opfyldelsen heraf, må ikke
anvendes i Fredericia Kommune.

Anbefaling

IT
Arkitekt

Processer
Teknisk Gæld
Økonomi

Retur
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Krav# S01
A3

Sikkerhed/Brugerrettigheder

Kategori

Minimumskrav

Beskrivelse

Systemers afvikling eller opdatering må ikke forudsætte, at brugere har udvidede
rettigheder på deres PC’er

Svar

Krav er
opfyldt

Afvigelse
fra krav

Krav er ikke
relevant

Uddyb svar ved:
- Afvigelse fra krav
- Krav er ikke relevant
Rationale

Af sikkerheds- og driftsmæssige årsager har brugere på Fredericia Kommunes
administrative domæne ikke udvidede rettigheder på deres PC’er. Som følge heraf
skal brugerne kunne tilgå og afvikle systemer uden at dette kræver udvidede
rettigheder. Opdateringer af evt. klientprogrammel m.v. må ikke være lagt ud til
brugerne som en selfservice.

Konsekvens ved
afvigelse

Systemer, der forudsætter at brugere har udvidede rettigheder på deres PC’er, kan
kun i helt specielle tilfælde, og efter forudgående, skriftlig godkendelse af
Kommunaldirektøren anvendes fra/på Fredericia Kommunes domæne-PC’er.

Anbefaling

IT
Arkitekt

Processer
Teknisk Gæld
Økonomi
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Krav# S04
A1, A3

Sikkerhed/Adgangsstyring

Kategori

Minimumskrav

Beskrivelse

Systemer skal understøtte Single sign-on, eksempelvis som defineret i den
fælleskommunale Rammearkitektur (RBAC/OIOSAML)

Svar

Krav er
opfyldt

Afvigelse
fra krav

Krav er ikke
relevant

Uddyb svar ved:
- Afvigelse fra krav
- Krav er ikke relevant
Rationale

Det er Fredericia Kommunes strategi at tilpasse sin arkitektur til den
fælleskommunale Rammearkitektur (RA), herunder anvendelsen af Single sign-on
standardiseret adgangsstyring for brugeradgang og udveksling af informationer
mellem systemer, som f.eks. OIOSAML / ADFS / LDAP.
Herved muliggøres anvendelse af en effektiv, rollebaseret brugerstyring.

Konsekvens ved
afvigelse






Dårlig brugeroplevelse ved manglende, ”sømløs” adgang til systemer
Større risiko for usammenhængende it, særligt på tværs af leverandører, og
derved flere genindtastninger af samme data, ingen procesautomatisering etc.
Udvikling af proprietære integrationer, som kan være dyre og svære at
vedligeholde
”Proprietær” brugeradministration, herunder sikkerheds- og rettighedsadministration

Anbefaling

IT
Arkitekt

Processer
Teknisk Gæld
Økonomi
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Krav# T05
C5/A3

Sikkerhed/Security Software

Kategori

Minimumskrav

Beskrivelse

Systemer skal kunne anvendes uafhængig af det til enhver tid implementerede
Security software, herunder Anti-virus.

Svar

Krav er
opfyldt

Afvigelse
fra krav

Krav er ikke
relevant

Uddyb svar ved:
- Afvigelse fra krav
- Krav er ikke relevant
Rationale

Fredericia Kommune vil kunne vælge frit mellem de forskellige Security
softwareleverandørers produkter – her under antivirus-produkter. Systemer skal
derfor kunne afvikle uafhængigt af hvilken Security softwareleverandør eller produkt, som Fredericia Kommune har valgt eller vælger.

Konsekvens ved
afvigelse

Systemer, der ikke kan anvendes uafhængig af Fredericia Kommunes
implementerede produkter eller versioner af Security software, kan kun i helt
specielle tilfælde - og efter forudgående, skriftlig godkendelse af
Kommunaldirektøren - installeres i Fredericia Kommunes domæne.

Anbefaling

IT
Arkitekt

Processer
Teknisk Gæld
Økonomi
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Infrastruktur (udfyldes af leverandør)
Krav# T06
C5

Infrastruktur, Datacenter

Kategori

Showstopper

Beskrivelse

Systemer og Databaser, som skal hostes/houses hos Fredericia Kommune, skal
installeres på Server i Fredericia Kommunes Datacenter.

Svar

Krav er
opfyldt

Afvigelse
fra krav

Krav er ikke
relevant

Uddyb svar ved:
- Afvigelse fra krav
- Krav er ikke relevant
Rationale

Af sikkerheds- og driftsmæssige årsager skal systemer og databaser, som
hostes/houses hos Fredericia Kommune, være installerede på servere, der er fysisk
placeret i Fredericia Kommunes Datacenter.

Konsekvens ved
afvigelse

Systemet og evt. tilhørende database kan ikke installeres og/eller anvendes i
Fredericia Kommunes domæne.

Anbefaling

IT
Arkitekt

Processer
Teknisk Gæld
Økonomi

Retur
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Krav# T07
C5

Infrastruktur, Serverplatform

Kategori

Showstopper

Beskrivelse

Systemer, som driftes af Fredericia Kommunes IT-afdeling, skal afvikle på servere
med et Microsoft Windows Server Operativsystem i en version, som er supporteret
af Microsoft.

Svar

Krav er
opfyldt

Afvigelse
fra krav

Krav er ikke
relevant

Uddyb svar ved:
- Afvigelse fra krav
- Krav er ikke relevant
Rationale

Fredericia Kommunes serverplatformen er baseret på Microsoft Windows Server.
Det er udelukkende denne platform, IT afdelingen kan tilbyde drift på.
For at IT afdelingen kan garantere en sikker og stabil drift af systemer, skal disse
afvikle på en Microsoft Windows Serverversion, der er supporteret af Microsoft.

Konsekvens ved
afvigelse

Systemet kan efter nærmere aftale houses på en server i Fredericia Kommunes
Datacenter. Fredericia Kommunes IT afdeling forestår sig i så fald hverken drift
eller support.

Anbefaling

IT
Arkitekt

Processer
Teknisk Gæld
Økonomi

Retur
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Krav# T08
C5

Infrastruktur, Databaseplatform

Kategori

Showstopper

Beskrivelse

Databaser, som skal driftes af Fredericia Kommunes IT-afdeling, skal køre på en
Microsoft SQL Server i en version, som er supporteret af Microsoft.

Svar

Krav er
opfyldt

Afvigelse
fra krav

Krav er ikke
relevant

Uddyb svar ved:
- Afvigelse fra krav
- Krav er ikke relevant
Rationale

Fredericia Kommunes Databaseplatform er baseret på Microsoft SQL Server. Det er
udelukkende denne platform, IT afdelingen tilbyder drift på.
For at IT afdelingen kan garantere en sikker og stabil drift af systemers databaser,
skal disse køre på en SQL Serverversion, der er supporteret af Microsoft.

Konsekvens ved
afvigelse

Databasen kan efter nærmere aftale houses på en server i Fredericia Kommunes
Datacenter. Fredericia Kommunes IT afdeling forestår så fald hverken drift eller
support.

Anbefaling

IT
Arkitekt

Processer
Teknisk Gæld
Økonomi

Retur
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Krav# T09
C5

Infrastruktur, Netværk

Kategori

Krav

Beskrivelse

Systemer skal kunne afvikle på/fra enheder, der er forbundet til Fredericia
Kommunes netværk med båndbredder som specificeret nedenfor under punkt A-E.

Rationale

I Fredericia Kommunes IT infrastruktur indgår lokalnet (LAN) og dataforbindelser af
varierende båndbredder til Fredericia Kommunes decentrale/eksterne lokationer
og til de services, Fredericia kommune stiller til rådighed for brugere og systemer.
For at systemer kan afvikle på enheder på de forskellige lokationer, skal
båndbredden til den pågældende lokation kunne understøtte systemets afvikling.

T09A

Mobil net, 3G/4G

Svar

Krav er
opfyldt

Afvigelse
fra krav

Krav er ikke
relevant

Uddyb svar ved:
- Afvigelse fra krav
- Krav er ikke relevant
Konsekvens ved
afvigelse

Systemet vil performe langsomt ved mobil anvendelse / alt. kan ikke anvendes til
mobil brug.

Anbefaling

IT
Arkitekt

Processer
Teknisk Gæld
Økonomi

T09B

Hjemmearbejdsplads, minimum 2Mb/s

Svar

Krav er
opfyldt

Afvigelse
fra krav

Krav er ikke
relevant

Uddyb svar ved:
- Afvigelse fra krav
- Krav er ikke relevant
Konsekvens ved
afvigelse

Systemet vil performe langsomt ved anvendelse hjemmefra / alt. må der påregnes
ekstraomkostninger til hurtigere hjemmearbejdspladsforbindelser.

Anbefaling

IT
Arkitekt

Processer
Teknisk Gæld
Økonomi

T09C

MPLS til decentrale lokationer, minimum 100Mb/s

Svar

Krav er
opfyldt

Afvigelse
fra krav

Krav er ikke
relevant

Uddyb svar ved:
- Afvigelse fra krav
- Krav er ikke relevant
Konsekvens ved
afvigelse

Der må påregnes ekstraomkostninger til udvidelse af båndbredde MPLSforbindelser.

Anbefaling

IT
Arkitekt

Processer
Teknisk Gæld
Økonomi

T09D

Internet via LAN, max. 100Mb/s
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(=1/10 af Fredericia Kommunes samlede, tilgængelige båndbredde på 1Gb/s).
Svar

Krav er
opfyldt

Afvigelse
fra krav

Krav er ikke
relevant

Uddyb svar ved:
- Afvigelse fra krav
- Krav er ikke relevant
Konsekvens ved
afvigelse

Der må påregnes ekstraomkostninger til udvidelse af båndbredden på kommunens
internetforbindelse.

Anbefaling

IT
Arkitekt

Processer
Teknisk Gæld
Økonomi

T09E

KMD Cap/ip, 10Mb/s
(=1/10 af Fredericia Kommunes samlede, tilgængelige båndbredde op 100Mb/s)

Svar

Krav er
opfyldt

Afvigelse
fra krav

Krav er ikke
relevant

Uddyb svar ved:
- Afvigelse fra krav
- Krav er ikke relevant
Konsekvens ved
afvigelse

Der må påregnes ekstraomkostninger til udvidelse af båndbredden.

Anbefaling

IT
Arkitekt

Processer
Teknisk Gæld
Økonomi
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Kompliance med Fredericia Kommunes PC Standard (udfyldes af leverandør)
Krav# T10
n/a

PC Standard, Software deployment

Kategori

Krav

Beskrivelse

PC-programmel (program eller Klient-SW) skal leveres i MSI-format

Svar

Krav er
opfyldt

Afvigelse
fra krav

Krav er ikke
relevant

Uddyb svar ved:
- Afvigelse fra krav
- Krav er ikke relevant
Rationale

Fredericia Kommune anvender Capa Systems til SW deployment.
For hurtigt og omkostningseffektivt at kunne pakketere og deploye PC programmel
(programmer eller klient-SW), skal leverandører kunne levere denne SW i MSI
format.

Konsekvens ved
afvigelse

Der må påregnes meromkostninger til MSI-pakning af PC-SW. Dette er en løbende
omkostning, da der skal pakkes for hver ny version.

Anbefaling

IT
Arkitekt

Processer
Teknisk Gæld
Økonomi
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Krav# T11
C5

PC-standard, PC OS

Kategori

Minimumskrav

Beskrivelse

Systemer skal kunne afvikle på/fra bærbare og stationære PC’er med følgende
Microsoft Windows operativsystemer:
 Windows 7, 64 bit
 Windows 10, 64 bit

Svar

Krav er
opfyldt

Afvigelse
fra krav

Krav er ikke
relevant

Uddyb svar ved:
- Afvigelse fra krav
- Krav er ikke relevant
Rationale

Fredericia Kommune kører med standardiserede PC’er. Dette medfører bl.a., at
samtlige PC’er kører med ens version af Windows OS. Systemer skal kunne afvikle
på den til enhver tid installerede OS-version samt - for ikke at være låst på denne –
på den senest releasede OS-version.

Konsekvens ved
afvigelse

Systemer, der ikke kan anvendes på/fra Fredericia Kommunes PC OS standard, kan
kun i helt specielle tilfælde - og efter forudgående, skriftlig godkendelse –
anvendes i Fredericia Kommunes domæne.

Anbefaling

IT
Arkitekt

Processer
Teknisk Gæld
Økonomi
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Krav# T12
C5

PC-standard, Internetbrowser

Kategori

Krav

Beskrivelse

Systemer skal understøtte følgende internetbrowsere:
 IE 10
 Edge
 Chrome vers. 49

Svar

Krav er
opfyldt

Afvigelse
fra krav

Krav er ikke
relevant

Uddyb svar ved:
- Afvigelse fra krav
- Krav er ikke relevant
Rationale

Fredericia Kommune kører med standardiserede PC’er. Dette medfører bl.a., at
samtlige PC’er kører med ens version af den/de internetbrowsere, som Fredericia
Kommune anvender. Systemer skal understøtte den pt. anvendte version af disse
browsere og skal - for ikke at være låst på disse versioner – løbende kunne
tilpasses anvendelsen af nye versioner.

Konsekvens ved
afvigelse

Understøtter systemet ikke de versioner af internetbrowsere, Fredericia Kommune
anvender, risikerer man internetbrowser versionskonflikt med hensyn til andre
systemer. Risikoen og eventuelle konsekvenser skal undersøges nærmere i hvert
tilfælde. I yderste konsekvens må der påregnes ekstraomkostninger til specielt
tilpassede PC’er.

Anbefaling

IT
Arkitekt

Processer
Teknisk Gæld
Økonomi
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Krav# T13
C5

PC Standard, PC HW

Kategori

Krav

Beskrivelse

Systemer skal som minimum kunne afvikle på/fra Fredericia Kommunes seneste
version af PC HW-standard som specificeret nedefor under punkt A-D.

Rationale

Fredericia Kommunes udskifter løbende sine PC’er, efterhånden som de bliver
forældede eller ikke længere opfylder de teknologiske krav for anvendelse. Til
denne udskiftning indkøbes batches af PC’er i én på forhånd fastlagt konfiguration,
som benævnes Fredericia Kommunes PC HW-standard.

T13A

CPU: Minimum Pentium 4 / 2 GHz

Svar

Krav er
opfyldt

Afvigelse
fra krav

Krav er ikke
relevant

Uddyb svar ved:
- Afvigelse fra krav
- Krav er ikke relevant
Konsekvens ved
afvigelse

Der må påregnes meromkostninger til opgradering eller nyindkøb af PC’er.

Anbefaling

IT
Arkitekt

Processer
Teknisk Gæld
Økonomi

T13B

RAM: Minimum 4GB

Svar

Krav er
opfyldt

Afvigelse
fra krav

Krav er ikke
relevant

Uddyb svar ved:
- Afvigelse fra krav
- Krav er ikke relevant
Konsekvens ved
afvigelse

Der må påregnes meromkostninger til opgradering eller nyindkøb af PC’er.

Anbefaling

IT
Arkitekt

Processer
Teknisk Gæld
Økonomi

T13C

Skærm: Minimum 19” LCD

Svar

Krav er
opfyldt

Afvigelse
fra krav

Krav er ikke
relevant

Uddyb svar ved:
- Afvigelse fra krav
- Krav er ikke relevant
Konsekvens ved
afvigelse

Der må påregnes meromkostninger til nyindkøb af skærme.

Anbefaling

IT
Arkitekt

Processer
Teknisk Gæld
Økonomi
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Krav# T13
C5

PC Standard, PC HW

T13D

Diskplads: Minimum 20GB fri plads

Svar

Krav er
opfyldt

Afvigelse
fra krav

Krav er ikke
relevant

Uddyb svar ved:
- Afvigelse fra krav
- Krav er ikke relevant
Konsekvens ved
afvigelse

Der må påregnes meromkostninger til opgradering eller nyindkøb af PC’er.

Anbefaling

IT
Arkitekt

Processer
Teknisk Gæld
Økonomi

Kommunalt eksempel_It-arkitekturbilag_Fredericia

20

Sidehovede 1

Integration og Data (udfyldes af leverandør)
Krav# F05
B8

Reference- og grunddata

Kategori

Minimumskrav

Beskrivelse

Systemer skal benytte fælles, autoritative reference- og grunddata
(Serviceplatformen og/eller Datafordeleren)

Svar

Krav er
opfyldt

Afvigelse
fra krav

Krav er ikke
relevant

Uddyb svar ved:
- Afvigelse fra krav
- Krav er ikke relevant
Rationale

Brug af fælles referencedata (som fx KLE, STORM) og grunddata (fx BBR, CPR, CVR)
muliggør en sikker og entydig udveksling af informationer og overflødiggør dyre
dobbeltregistre. Desuden sikres et fælles, grundlæggende sprog samt pålidelige og
opdaterede data.

Beskriv konsekvens af
afvigelse

Uden anvendelse af fælles, autoritative data vil der ikke kunne foretages
integrationer og udveksling af data på en enkel måde, og vi risikerer anvendelse af
dobbeltregistre, indtastning af redundante oplysninger, misforståelse af data etc.
Dette vil have negativ indflydelse på de strategiske mål om mere
sammenhængende kommunal it.

Anbefaling

IT
Arkitekt

Processer
Teknisk Gæld
Økonomi
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Krav# F04
B7

Integration/Udveksling af forretningshændelser

Kategori

Krav

Beskrivelse

Systemer skal integrere og udveksle forretnings-hændelser med andre systemer som
beskrevet i den fælleskommunale Rammearkitektur (løst koblede systemer)
Integration mellem systemer skal ske via:
 Den fælleskommunale Serviceplatform
 Den fælleskommunale Beskedfordeler
 En lokal beskedfordeler, fx RabbitMQ MOX
Punkt-til-punkt integrationer er således ikke ønskelige.

Svar

Krav er
opfyldt

Afvigelse
fra krav

Krav er ikke
relevant

Uddyb svar ved:
- Afvigelse fra krav
- Krav er ikke relevant
Rationale

Det er Fredericia Kommunes strategi at tilpasse sin arkitektur til den
fælleskommunale Rammearkitektur (RA), således at integrationen mellem vore
systemer sikrer sammenhængende IT-løsninger. Dette kan opnås ved at anvende
åbne, fælleskommunale integrationsstandarder som fx Beskedfordeler og
Serviceplatformen, og herved sikres en reel løs kobling eller integration mellem
vore it-systemer på tværs af domæner og på tværs af leverandører.

Beskriv konsekvens af
afvigelse

Det bliver vanskeligere at kan lade forskellige leverandører deles om end-to-end
processer i modsætning hvad tilfældet er ved løst koblede systemer. Det vil være
vanskeligere at udskifte leverandører, da kommunikationen i integrationen mellem
systemer i højere grad foregår via punkt-til-punkt udvekslinger.

Anbefaling

IT
Arkitekt

Processer
Teknisk Gæld
Økonomi
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Krav# T01
C1, A1, A2

Integration/Snitflader

Kategori

Krav

Beskrivelse

Systemer skal benytte og udstille snitflader, der anvender åbne standarder,
ref. RA.

Svar

Krav er
opfyldt

Afvigelse
fra krav

Krav er ikke
relevant

Uddyb svar ved:
- Afvigelse fra krav
- Krav er ikke relevant
Rationale

Det er Fredericia Kommunes strategi at tilpasse sin arkitektur til den
fælleskommunale Rammearkitektur (RA), herunder anvendelse af åbne standarder
i snitflader. Dette bidrager til sammenhængende it, da informationer og data, der
indtastes eller genereres i ét system, vil kunne benyttes i et andet.

Beskriv konsekvens af
afvigelse





Forringet mulighed for åben tilgang til Fredericia Kommunes data på tværs af
systemer.
Risiko for fejl forårsaget af, at brugere skal indtaste samme data flere gange
Risiko for proprietære punkt-til-punkt integrationer og følgende risiko for
leverandør lock-in.

Anbefaling

IT
Arkitekt

Processer
Teknisk Gæld
Økonomi
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Krav# T03
C2

Dataejerskab

Kategori

Minimumskrav

Beskrivelse

Fredericia Kommune har råderet, adkomst, ejendomsret og enhver anden
rettighed til sine egne kundedata i systemer

Svar

Krav er
opfyldt

Afvigelse
fra krav

Krav er ikke
relevant

Uddyb svar ved:
- Afvigelse fra krav
- Krav er ikke relevant
Rationale

Fredericia Kommune skal til enhver tid kunne migrere egne kundedata fra ét
system til et andet – fx ved skift af leverandør - uden at skulle frikøbe disse.
Endvidere skal leverandører ikke uden Fredericia Kommunes tilladelse have
adkomst til Fredericia Kommunes data til formål, som ikke har direkte relation til
den systemmæssige processering og opbevaring.

Beskriv konsekvens af
afvigelse

Manglende ejerskab til egne data kan medføre høje omkostninger til frikøb og
migrering af data, fx i forbindelse med leverandørskift. Endvidere risikerer
Fredericia Kommune, at data anvendes til andre formål end den systemmæssige
processering og opbevaring, som fx stilles til rådighed til tredjepart.

Anbefaling

IT
Arkitekt

Processer
Teknisk Gæld
Økonomi
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Krav# T04
C2

Migrering af data

Kategori

Krav

Beskrivelse

Dokumentation skal indeholde beskrivelse af eksport og import af systemets
informationer og de derved forbundne omkostninger.

Svar

Krav er
opfyldt

Afvigelse
fra krav

Krav er ikke
relevant

Uddyb svar ved:
- Afvigelse fra krav
- Krav er ikke relevant
Rationale

Fredericia Kommune kan have behov for at skifte leverandør, fx i forbindelse med
lovkrævet genudbud. Proces og omkostninger til migrering af data ved
leverandørskift kan være både dyrt og besværligt, hvis det ikke er tænkt ind i
systemdesignet fra starten. Det er derfor nødvendigt at stille krav til leverandørerne
om, hvordan data kan overføres hhv. fra og til en anden leverandør samt de hermed
forbundne omkostningerne.

Beskriv konsekvens af
afvigelse

Manglende beskrivelse medfører ukendte (og høje?) omkostninger til
import/eksport af data.

Anbefaling

IT
Arkitekt

Processer
Teknisk Gæld
Økonomi
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Øvrige krav (udfyldes af leverandør)
Krav# S05
A2

Adskillelse af udvikling og drift (driftsstabilitet)

Kategori

Krav

Beskrivelse

Der skal udarbejdes særskilt udviklingskontrakt og driftskontrakt for systemer

Svar

Krav er
opfyldt

Afvigelse
fra krav

Krav er ikke
relevant

Uddyb svar ved:
- Afvigelse fra krav
- Krav er ikke relevant
Rationale

Fredericia Kommune kan have behov for at skifte leverandør, fx i forbindelse med
lovkrævet genudbud. Dette gælder både den udviklingsmæssige og driftsmæssige
del af systemer. For at sikre, at drift og udvikling kan sættes i udbud uafhængigt af
hinanden, skal der for systemer udarbejdes særskilt udviklingskontrakt og
driftskontrakt.

Beskriv konsekvens af
afvigelse





Leverandørskifte – også som følge af påkrævet udbud – kan blive unødigt dyrt,
have en negativ indvirkning på både drift og forretning, eksempelvis gennem
reduceret tilgængelighed for borgere og medarbejdere.
Det kan blive både svært og dyrt at eksportere og importere data i forbindelse
med et leverandørskifte.

Anbefaling

IT
Arkitekt

Processer
Teknisk Gæld
Økonomi
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Krav# F02
B5

Fælles sprog

Kategori

Krav

Beskrivelse

Systembeskrivelser og dokumentation skal tage udgangspunkt i et standardiseret
begrebsapparat, som fx KLE, FORM, STORM.

Svar

Krav er
opfyldt

Afvigelse
fra krav

Krav er ikke
relevant

Uddyb svar ved:
- Afvigelse fra krav
- Krav er ikke relevant
Rationale

Tekniske snitflader udarbejdes altid ud fra standardiserede beskrivelser og
navngivning. Brug af et standardiseret begrebsapparat er imidlertid ikke kun en
fordel i det tekniske arbejde, men for alle dele af et projekt.
Anvendelse af et standardiseret begrebsapparat medfører, at alle parter har samme
forståelse af de anvendte begrebers betydning. Dette gør samarbejde lettere og
forbedrer kommunikation mellem parterne.

Beskriv konsekvens af
afvigelse

Uden standardiserede og forståelige begreber er der stor risiko for forvirring
vedrørende begrebers betydning. Ofte anvendes forskellige ord for samme begreb,
mens det også sker, at samme ord anvendes med forskellig betydning. Det
medfører øget risiko i it-projekter.

Anbefaling

IT
Arkitekt

Processer
Teknisk Gæld
Økonomi
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Krav# F06
B9

Forandringsrobust arkitektur

Kategori

Krav

Beskrivelse

Systemers arkitektur skal muliggøre en smidig tilpasning af systemet i
tilfælde af ændringer i lovgivning og arbejdsprocesser.

Svar

Krav er
opfyldt

Afvigelse
fra krav

Krav er ikke
relevant

Uddyb svar ved:
- Afvigelse fra krav
- Krav er ikke relevant
Rationale

Hvis et systems arkitekturlag ikke er adskilte, fx hvis lovregler og workflow er
indbygget i koden, vil ændringer i lovgivning og arbejdsprocesser medføre, at de
nødvendige ændringer og tilpasninger i systemet må foretages gennem
udviklingsarbejde.

Beskriv konsekvens af
afvigelse

Dyre udviklingsprojekter ved lov- eller procesændringer.

Anbefaling

IT
Arkitekt

Processer
Teknisk Gæld
Økonomi

Kommunalt eksempel_It-arkitekturbilag_Fredericia

28

Sidehovede 1

Krav# T02
C4

Skalerbarhed

Kategori

Krav

Beskrivelse

Systemer – både selve applikationen og driftsafviklingen - skal være
skalerbare

Svar

Krav er
opfyldt

Afvigelse
fra krav

Krav er ikke
relevant

Uddyb svar ved:
- Afvigelse fra krav
- Krav er ikke relevant
Rationale

Den fælleskommunale Rammearkitektur vil muliggøre flere integrationer på tværs
af fagområder og leverandører. Integrationer mellem systemer vil alt andet lige
medføre et forøget ressourcetræk på det enkelte system og dermed et potentielt
større behov for skalerbare løsninger. Skalerbarhed i systemer – både hvad angår
applikationen og driftsafviklingen- er derfor en vigtig egenskab, der vil imødegå
dårlig performance og flaskehalsproblemer.

Beskriv konsekvens af
afvigelse

Større risiko for dårlig performance og systemnedbrud, med reduceret
brugertilfredshed og reduceret tillid til systemerne til følge.

Anbefaling

IT
Arkitekt

Processer
Teknisk Gæld
Økonomi

Kommunalt eksempel_It-arkitekturbilag_Fredericia

29

Sidehovede 1

Arkitekturrapport
Arkitkturrapporten består af 3 afsnit:


Opsummering
Opsummering af besvarelserne på krav i arkitekturbilaget, inkl. IT-arkitektens bemærkninger.



Afvigelser
IT-arkitektens opsummering af konsekvenser af afvigelser fra krav samt forslag til mulige løsninger



Systemgodkendelse
IT-arkitektens anbefaling vedrørende godkendelse af det pågældende system med tilhørende
påtegning af kommunens godkendelsesansvarlige.

Opsummering
Teknisk
gæld

Økonomi

Nej

Nej

Nej

OK

Nej

Nej

Nej

X

OK

Nej

Nej

Nej

Sikkerhed/Adgangsstyring

X

OK

Nej

Nej

Nej

S05

Kontraktmæssig adskillelse af
udvikling og drift

X

OK

Nej

Nej

Nej

F01

Genbrug af eksisterende
systemfunktionalitet

X

OK

Nej

Nej

Nej

F02

Fælles sprog

X

OK

Nej

Nej

Nej

F03

Systemoverblik

X

OK

Nej

Nej

Nej

F04

Integration/Udveksling af
forretningshændelser

X

OK

Nej

Nej

Nej

F05

Reference- og grunddata

X

OK

Nej

Nej

Nej

F06

Forandringsrobust arkitektur

X

OK

Nej

Nej

Nej

T01

Integration/Snitflader

X

OK

Nej

Nej

Nej

T02

Skalerbarhed

X

OK

Nej

Nej

Nej

T03

Dataejerskab

X

OK

Nej

Nej

Nej

T04

Migrering af data

X

OK

Nej

Nej

Nej

T05

Infrastruktur, Sikkerhed

X

OK

Nej

Nej

Nej

Opfyldt

Beskrivelse

S01

Sikkerhed/Brugerrettigheder

X

OK

S02

Sikkerhed/Danske Lovkrav

X

S03

Sikkerhed/EU Lovkrav

S04
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Teknisk
gæld

Økonomi

Nej

Nej

Nej

OK

Nej

Nej

Nej

X

OK

Nej

Nej

Nej

Infrastruktur, Netværk

X

OK

Nej

Nej

Nej

T10

Infrastruktur, Software
deployment

X

OK

Nej

Nej

Nej

T11

PC-standard, PC OS

X

OK

Nej

Nej

Nej

T12

PC-standard, Internetbrowser

X

OK

Nej

Nej

Nej

T13

PC Standard, PC HW

X

OK

Nej

Nej

Nej

Opfyldt

Afvigelse

Ikke
relevant

Krav #

Beskrivelse

Anbefaling Processer

T06

Infrastruktur, Datacenter

X

OK

T07

Infrastruktur, Serverplatform

X

T08

Infrastruktur, Databaseplatform

T09

Afvigelser
Opsummering, Anbefaling

<Opsummering af anbefalede løsninger vedr. afvigelser>

Opsummering,
Processer/Workflow

<Opsummering af eventuelle ændringer i processer/workflow
afledt af anbefalede løsninger>

Opsummering, Teknisk Gæld

<Opsummering af teknisk gæld afledt af anbefalede løsninger vedr.
afvigelser>

Opsummering, Økonomi

<Opsummering af anslåede meromkostninger i penge og tid afledt
af anbefalede løsninger>

Godkendelse
Er system godkendt til
anskaffelse

<Ja/Nej>
Dato

Arkitekt

Dato

Godkendelse
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Om Fredericia Kommunes Arkitekturbilag
Arkitekturbilaget er en del af Fredericia Kommunes arkitekturstyring.
Arkitekturstyring er den løbende planlægning og vedligehold af kommunens it-landskab. Styringen
foregår både på langt sigt ved at se på kommunens samlede it-understøttelse, og på kort sigt ved
kvalitetssikring af it-projekter.
Formålet med Arkitekturbilaget er primært at kvalitetssikre it-projekter i projekternes opstartsfase og
dokumentere denne kvalitetssikring samt her i gennem at bidrage til, at it-landskabet hos Fredericia
Kommune løbende udvikler sig i den ønskede retning.
Kravene i Arkitekturbilaget er udarbejdet på baggrund af Fredericia Kommunes arkitekturprincipper og
de teknologiske valg, Fredericia Kommune har foretaget. Det omfatter de basale arkitektur- og
teknologikrav, Fredericia Kommune har til ethvert IT-system, som implementeres – eller påtænkes
implementeret - hos Fredericia Kommune.
Det udfyldte Arkitekturbilag med IT-arkitektens påtegninger er at betragte som det pågældende ITprojekts Arkitekturrapport.
Arkitekturbilag skal anvendes og udfyldes i følgende situationer:
 For ethvert system, der påtænkes indkøbt eller på anden måde anskaffet til anvendelse i
Fredericia Kommune
 For ethvert tilkøb til et eksisterende system
 Ved fornyelse eller forlængelse af et eksisterende systems kontrakt
OBS!
Arkitekturbilaget skal udfyldes og godkendes inden en kontaktunderskrivelse.
Det er afdelingslederen for den afdeling, der forestår anskaffelsen/tilkøbet/kontraktforlængelsen,
der er ansvarlig for, at der bliver udfyldt et Arkitekturbilag i hver af ovenstående anførte tilfælde.
Godkendelse
Udfyldte arkitekturbilag sendes til godkendelse i IT afdelingens Projekt- og Arkitektafdeling.
Arkivering
Godkendte Arkitekturbilag arkiveres i Acadre i samme sag som systemets kontrakt.
Revision
Arkitekturbilaget revideres af Fredericia Kommunes IT arkitekter hver 3. måned.
Ved behov for ændringer i krav foranlediget af ændringer i regler, lovgivning eller Fredericia
Kommunes teknologiske platform, sker revidering løbende.
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Struktur
I Arkitekturbilaget opererer med 3 kategorier eller typer af krav:
Type
Beskrivelse


Showstopper

Ufravigeligt krav. Ingen mulighed for dispensation



Minimumskrav

”Ufravigeligt krav”. Mulighed for dispensation i helt specielle tilfælde



Krav

Krav. Kan eventuelt fraviges under hensyntagen til konsekvens heraf

Hvert krav er nummereret og farvegivet med reference til det pågældende arkitekturprincip-område i
Fredericia Kommunes rammearkitektur, det primært refererer til, henholdsvis Strategi, Forretning,
Teknologi.
Kravene er skematiseret således:
Krav# <Nr>
<Arkitektur-princip>

<Titel>

Kategori

<Type af krav> (Beskrevet af Fredericia Kommune)

Beskrivelse

<Beskrivelse af krav> (Beskrevet af Fredericia Kommune)

Svar

Krav er
opfyldt

Afvigelse
fra krav

Krav er ikke
relevant

Uddyb svar ved:
- Afvigelse fra krav
- Krav er ikke relevant

Hvis krav ikke er opfyldt, beskrives afvigelsens karakter, omfang og eventuel
begrundelse
Hvis krav ikke er relevant, beskrives begrundelse

Rationale

<Begrundelse for krav> (Beskrevet af Fredericia Kommune)

Konsekvens ved
afvigelse

<Default beskrivelse af konsekvens ved afvigelse fra krav>
(Beskrevet af Fredericia Kommune)

IT
Arkitekt

Anbefaling

Arkitektens overordnede anbefaling

Processer

Beskrivelse af eventuelle ændringer i processer/workflow//Nej>

Teknisk Gæld

Beskrivelse af eventuel tekniske gæld//Nej

Økonomi

Beskriv meromkostninger i penge og tid//Nej>

Semantik:
<Nr>

Syntaks for nummerering: <Nr>=S|F|T <nr>
’S, F, T’ refererer til princip områderne Strategi, Forretning, Teknologi
’nr’ er et fortløbende*, 2-cifret nummer (*pr. område)

<Arkitektur-princip>

Betegnelse for det arkitekturprincip, som kravet vedrører. Cellefarve som farve for
princip område

<Titel>

Kort beskrivelse af, hvad kravet vedrører.

<Type af krav>





Showstopper (ufravigeligt krav, ingen mulighed for dispensation)
Minimumskrav (”ufravigeligt krav”, mulighed for dispensation)
Krav (krav, kan fraviges under hensyntagen til konsekvens)
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Sidehovede 1

Relationsskema
Fælleskommunale Arkitekturmål -> Fredericia Kommunens Arkitekturprincipper -> Fredericia
Kommunes Arkitekturkrav:
Område

Fælleskommunale Arkitekturmål

ID

Fredericia Kommunes Arkitekturprincipper

Sammenhængende
it

Genbrug

Byg til
forandring

Flere
leverandører

Driftsstabilitet

Fredericia Kommunes Arkitekturkrav

Strategiske
Forretningsmæssige
Teknologiske

A1

Der arbejdes mod den fælleskommunale
rammearkitektur

A2

Arkitekturen skal sikre mod leverandør ”lockin”

A3

It-sikkerhed tænkes ind i løsninger fra
starten

B1

Forretningsservices genbruges på tværs af itløsninger

B2

Arbejdsgange er dokumenterede på tværs af
forretnings-domæner

B3

Brugere inddrages aktivt i behovsafklaring og
udviklingsforløb

B4

It-løsninger udfordrer og effektiviserer
arbejdsgange og regler

B5

Der anvendes altid et standardiseret
begrebsapparat

B6

Der er defineret entydigt ejerskab af data og
processer

B7

Enhver betydelig forretningshændelse
meddeles omverdenen

F04

B8

Fælles autoritative reference- og grunddata
anvendes

F05

B9

Adskil det foranderlige fra det uforanderlige

C1

Data udstilles via åbne snitflader og kan
genbruges

C2

Alle objekter er uafhængige af systemet,
hvor de er skabt

C3

Data identificeres entydigt

C4

It-løsninger er skalerbare efter formål

T02

C5

It-løsninger er robuste overfor egne og
andre systemers nedbrud

T05, T06,
T07, T08,
T09, T11,
T12, T13

S04, T01

S04

S04

S04, T01

S04
S05, T01

S01, S02,
S03, S04,
T05
F01

F02

F02
F03

F02
F03
F04

F05

F05
F06

T01
T03, T04

T03, T04

Retur
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