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1 Indledning 
Dette dokument indeholder input til en fremtidig kravspecifikation for en endelig Orkestreringskomponent. 

Dokumentet tager udgangspunkt i den kravspecifikation, der var angivet i opgavebeskrivelsen for POC’en samt de findings, der er 

gjort undervejs i POC-arbejdet. 

2 Opdaterede krav fra opgavebeskrivelse 
Dette afsnit indeholder krav fra opgavebeskrivelse sammen med opdateringer efter udførelse af POC af Orkestreringskomponent 

(opdateringer er tilføjet med fed skrift). 

2.1 Funktionelle krav 

1. Som en portal- eller hjemmesideejer  

1.1. kan mit it-system forespørge én webservice hos orkestreringskomponenten med CPR-nummer og kommunekode på 

vegne af en borger og modtage ét svar fra webservicen med data fra forskellige datakilder, fordi jeg vil være fri for at 

skulle spørge flere parter. 

1.2. vil jeg modtage maskinlæsbare data i en kendt datamodel, så jeg lettere kan rendere en brugergrænseflade. 

1.3. vil jeg undgå at skulle lave logik, fordi jeg ikke har indsigt i forretningsdata. 

1.4. forventer jeg at kunne kommunikere sikkert med webservicen, fordi det er min pligt at passe på borgerens data. 

1.5. forventer jeg, at servicen kan skaleres til at kunne håndtere mange samtidige forespørgsler, fordi jeg har mange 

brugere, der gerne vil se deres sager og ydelser. 

1.6. kan mit it-system forespørge en webservice hos orkestreringskomponenten for at hente data på vegne af en borger 

fra forskellige datakilder med forskellige detaljeringsniveauer (oversigtsniveau eller detaljeret niveau) for kun at 

hente det data, der er nødvendigt til visningen 

1.7. kan mit it-system forespørge en webservice hos orkestreringskomponenten for at hente detaljer for en specifik sag 

eller ydelse fra en specifik datakilde, for kun at hente det data, der er nødvendigt til visningen 

1.8. kan jeg regne med, at det modtagne data fra en datakilde er valideret, inden jeg modtager det, så jeg kan bruge det 

direkte i mine visninger 

 

2. Som en dataafgiver (myndighed) 

2.1. kan mit api levere et svar til en webservice hos orkestreringskomponenten på baggrund af en forespørgsel fra 

orkestreringskomponenten. 

2.2. forventer jeg at kunne kommunikere sikkert med webservicen, fordi det er min pligt at passe på borgerens data. 

2.3. kan jeg afgive maskinlæsbare data i en kendt datamodel til en webservice hos orkestreringskomponenten, så jeg ved, at 

min data formidles korrekt videre. 

2.4. forventer jeg, at webservicen hos orkestreringskomponenten er bygget således, at den kan skaleres til at kunne 

håndtere mange samtidige svar, så mine svar ikke går tabt.  

2.5. forventer jeg, at orkestreringskomponenten kun kalder min api for borgere, der har data i min service 

2.6. forventer jeg, at jeg kan styre for hvilke borgere min api bliver kaldt 

2.7. forventer jeg at orkestreringskomponenten kun henter den mængde af data, der vil blive brugt, for at minimere 

forespørgsel i min api 

2.2 Ikke funktionelle krav 

3. Som en forvalter af orkestreringskomponenten 

3.1. ønsker jeg at få afklaret, hvorledes datakilder fra dataafgivere kan tilknyttes, opdateres og slettes, fordi jeg gerne vil 

vide, hvorledes det fremtidige setup skal håndteres 
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3.2. ønsker jeg at få afklaret, hvorledes portaler og hjemmesider, der aftager data kan tilknyttes, opdateres og slettes, fordi 

jeg gerne vil vide, hvorledes det fremtidige setup skal håndteres. 

3.3. ønsker jeg at få afklaret fremtidige krav til drift og bestykning heraf, så jeg kan danne mig et overblik over det 

fremtidige driftsmæssige rammer 

3.4. ønsker jeg at få dokumentation af løsningen 

3.5. har jeg en simpel administrativ brugergrænseflade, hvor datakilder kan administreres, så det er nemt at oprette, 

redigere og slette dem 

3.6. har jeg en simpel administrativ brugergrænseflade, hvor portaler og hjemmesider, der aftager data, kan oprettes, 

redigeres og slettes 

3.7. kan jeg styre, hvilke datakilder der må kaldes på vegne af en given portal 

3.8. har jeg dækkende teknisk dokumentation til det samlede system og brugen af det 

3.9. kan jeg udtrække data og skabe overblik over portalers brug af orkestreringskomponenten og mønster for dette inkl. 

hvilke dataleverandører, de kalder 

3.10. kan jeg udtrække data og skabe overblik over mønster for og brug af orkestreringskomponentens integration mod 

datakilder inkl. deres kald til orkestreringskomponenten 

3.11. kan jeg fejlsøge på tværs af portal-orkestreringskomponent-datakilde for et specifikt kald for enkelt at kunne spore 

og undersøge oplevelse af fejl i det samlede system 

 

4. Som en arkitekt 

4.1. ønsker jeg, at snitfladerne til orkestreringskomponenten i videst muligt omfang overholder retningslinjer angivet i 

[FDA] samt REST-standarder 

4.2. ønsker jeg, at orkestreringskomponenten afvikles i Docker-containere i et Kubernetes-miljø, fordi 

orkestreringskomponenten forventes at skulle kunne placeres i et cloudmiljø (f.eks. GovCloud eller Azure Kubernetes 

Service) 

3 Lessons learned 
Dette afsnit indeholder supplerende erfaringer fra udviklingsfase af POC-OK. 

3.1 Fælles datamodel (FDM) 

3.1.1 Format 

Modellen var leveret til udviklerne i form af en XMI-fil. Automatisk genereret XSD schema fra XMI-filen validerede ikke, hvilket 

tilføjede nogle iterationer med modelautoren for at få det endelige XSD-schema, der kunne bruges i udvikling. Levering af en XSD 

schema (eller JSON schema) til udviklere kunne gøre denne proces nemmere og hurtigere og mere fejlfri. 

3.1.2 Felter 

Der kom nogle spørgsmål fra udviklerne hos en dataleverandør, der var i tvivl om, hvordan nogle felter skulle bruges. Det er 

enormt vigtigt, at feltbeskrivelser er skrevet så tydeligt som muligt, for at sikre at dataleverandør bruger felterne på den rigtig 

måde. 

3.2 KrakenD 

3.2.1 SOAP-services 

KrakenD API Gateway supporterer ikke SOAP-services (https://github.com/devopsfaith/krakend/issues/187), og det betyder, at 

den kun kan bruges til integrere med REST-baserede services. 

https://github.com/devopsfaith/krakend/issues/187
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3.2.2 ASP.NET Web API 

Der blev fundet en bug i KrakenD (https://github.com/devopsfaith/krakend/issues/234), der gør det umuligt at kommunikere 

med services, der er udviklet i ASP.NET Web API. Det var lovet fra KrakenD autoren, at buggen blev løst i version 0.9, men da 

dette blev testet, var problemet med ASP.NET Web API-services der stadigvæk.  

3.2.3 Data-konvertering 

Hvis KrakenD bruges på den anbefalede måde, tilføjer den yderligere konverteringer til data, der udveksles mellem tjenester. 

Dette kan være en ekstra risiko for at tabe en del af data undervejs og modtage fejlformede data – ligesom det vil påvirke 

performance for den samlede applikatoin. 

3.2.4 Sammenstilling af svar 

KrakenD tilbyder funktionalitet til sammenstilling af svar fra flere services. Det er dog ikke muligt at benytte dette i OK, da data 

hentes ved brug af en POST-metode. 

3.2.5 Debugging 

Det er rigtig svært at debugge komponenten. Der logges generelt meget få informationer, selvom det højeste debug level var sat 

op. 

3.2.6 Versionsnummer 

Versionsnummeret af KrakenD API Gateway er meget lavt. Det betyder, at relativt få fejlrettelser er blev foretaget siden første 

release, og det kunne være en potentiel risiko for, at værktøjet ikke er brugt af mange parter og derfor ikke testet grundigt nok 

til at kunne karakteriseres som produktionsklart. 

3.2.7 Anbefaling 

Det anbefales i første omgang at implementere Orkestreringskomponenten uden brug af KrakenD, da systemet ikke forventes at 

skulle hostes i GovCloud og dermed være bundet af denne API-gateway. Det vil være meget enkelt senere – ved eventuel 

overgang til GovCloud eller et andet setup, der kræver dette – at indskyde en API-gateway i systemet på det tidspunkt, men der 

er ingen grund til at have denne kompleksitet i systemet, da det ikke tilfører nogen benyttet funktionalitet og dermed 

forretningsmæssig værdi. 

4 GovCloud som en platform 
GovCloud skulle være klar til udvikling og implementering af applikationer i begyndelsen af 2019. Det var dog ikke tilfældet, og 

det var derfor nødvendigt at finde alternative hosting-løsninger. Anvendelse af en nyudviklet cloudplatform udgør en stor risiko 

for en vellykket udvikling af applikationen. Det vil således være vanskeligt at estimere den tid, der er nødvendig for opsætningen 

af applikationsudnyttelse og bringer en del usikkerheder. Derudover er dokumentation leveret af GovCloud relativt mangelfuldt 

på langt de fleste punkter. 

5 Konfiguration af datakilder 
Tilføjelse/sletning af datakilder i Orkestreringskomponenten skal laves, så det er så nemt som muligt og ikke kræver redeploy af 

applikation. Desuden skal det være muligt at konfigurere følgende i Orkestreringskomponenten: 

 Om der skal udføres CPR-filtrering for kald til en given datakilde 

 Hvilke metoder, datakilder reelt understøtter (de må godt nøjes med at ustille et subset af de beskrevne i D0180) 

 Hvilke portaler, der kan hente data fra hvilke datakilder 

https://github.com/devopsfaith/krakend/issues/234
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6 Edge-cases 
Orkestreringskomponenten skal håndtere forskellige edge-cases: 

 Når en datakilde ikke er tilgængelig 

 Når en datakilder svarer langsommere end timeout sat op i Orkestreringskomponenten 


