
 

 

 

Ændringslog for Datagrundlag til etablering af 
it-systemporteføljeoverblik 

  

  

Opdatering 9. december 2021 

Datagrundlag til etablering af it-systemporteføljeoverblik er ikke tilgængelig på hjemmesi-

den, fordi det er under revision. 

Ændringerne er 
 Datagrundlaget er ikke tilgængeligt på hjemmesiden, fordi det er under re-

vision. En ny version lanceres snarest.  

 
Opdatering d. 6. maj 2019 
Datagrundlag til etablering af it-systemporteføljeoverblik er opdateret per 6. maj 2019 til 

version 3.1. 

Ændringerne er: 

 Ændringer i kodningen af værktøjerne, som letter sagsbehandlingen for Digi-

taliseringsstyrelsen (herunder ændring af kodeord for adgang til rettelse i funk-

tionaliteter i værktøjet) 

 Tilføjelse af en tabel og ændrede labels i Visning V 

 

 

Opdatering d. 25. marts 2019 
Datagrundlag til etablering af it-systemporteføljeoverblik er opdateret per 25. marts 2019 til 

version 3.0. 

Ændringerne er: 

 Opdateret vejledning og flowchart 

 Mulighed for at slette systemer 

 Knap til at fjerne filtre 

 Knap til at slette rækker 

 Vertikal validering af de tre første kolonner (forskelle på tværs af syste-
mer) 

 Konvertering af gamle dato-formater sker automatisk 

 Mulighed for at eksportere visninger til Word 

 Mulighed for at eksportere datagrundlag til nyt Excel 

 Importering til dataindtastning fra spørgeskema direkte 



  Side 2 af 2 

 

o Overskriver hvis system allerede er eksisterende, hvilket tilsvarer 
funktionaliteten i kortlægningsværktøjet 

 Kan skabe spørgeskemaer gennem datagrundlag 
o Inkl. stamdata-validering 

 Mulighed for at lave kommentarer i dataindtastning 
o Overførsel til datagrundlag og videre til spørgeskemaer 

 Ny Heatmap visning (egen fane) 
o Kan sorteres efter værst til bedst eller original rækkefølge 

 Derudover en variation af bugs og justeringer. Herunder datavalidering og 

–struktur.  

 

Opdatering d. 2. november 2018 
Datagrundlag til etablering af it-systemporteføljeoverblik er opdateret per 2. november 

2018 til version 2.0. 

Ændringerne er: 

 Der er udarbejdet en ny flowchart og dertilhørende revideret vejledning. 

 Der er indføjet en opdeling af validering i ”invalide” og ”tomme” felter. 

 Der foretages en markering af systemdubletter. 

 Der er tilføjet en mulighed for at overføre ukomplet data til datagrundlag. 
Det inkluderer en tilføjelse af alarmer ved hver visning, som tydeliggør, 
hvorvidt visningen indeholder komplet data. 

 Der er tilføjet ”Indtast nyt it-system”, med tilhørende knap, herunder 
guidende dropdown-menuer. 

 Der er tilføjet betinget formatering, der guider til hvilke celler, der bør ud-
fyldes. 

 Obligatoriske visninger og ikke obligatoriske visninger er ændret til anbe-
falede visninger og yderligere visninger. 

 Det er etableret et nyt farveskema for visningerne. 

 Der er udarbejdet en ny tabel for visning 4.2.3.A 

 Visning 4.3.5.A indeholder nu ”tidligere udløbet” og ”senere udløbet” 

 Der er indsat en mulighed for at filtrere it-systemoversigt. 

 Derudover er der foretaget mindre, generelle fejlrettelser af dokumentet 
ift. datavalidering- og struktur. 

 


