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test
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modtager systemer
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Afhængighed til anden 

opgavepakke

Beslutningspunkt
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XX

Opgavepakkens hovedtrin og 

afhængigheder til andre opgavepakker

Guide - forslag til fremgangsmåde

Den ansvarlige for testen af 

hvert system identificerer 

hvilke cases der skal testes 
(brug evt. visualisering af 

testcases eller bilag 3 som 

inspiration)     

Trin 2: 

Planlægning af 

test

Trin 4: 

Gennemførelse 

af testcases 

Test af afsender- og 

modtagersystemer
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Trin 3: 

Design af 

systemlandskab 

(TO BE)

Trin 3: 

Design af 

systemlandskab 

(TO BE)

Identificer behovet 

for testdata (CPR-

numre, testbreve mv.)  

Trin 4: 

Gennemførelse 

af testcases

Trin 3: 

Opsætning af 

systemer og 

tilslutning til 

NgDP-testmiljø 

Trin 1: 

Analyse af 

testbehov 

Opsætning og 

tilslutning
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Trin 1: 

Opnå adgang til 

Administrativ 

Adgangs 

produktionsmiljø

Trin 2: 

Opsætning af 

afsender- og 

modtagersyste

mer

Trin 3: 

Etablering af 

kontaktstruktur

Kontaktstruktur

05

Trin 4: 

Klargøring af 

kontaktstruktur 

til opsætning

Trin 1: 

Analyse af 

testbehov

Identificer hvilke 

systemer der er 

relevante for jer at 

teste

Afdæk hvem der har 

beslutnings-

kompetence for de 

pågældende 

systemer  

Brug skabelon til oversigt 

over ansvarsfordeling til at få 

et overblik over udvalgte 

systemer og 

ansvarsfordeling  

Trin 3:

Opsætning af 

systemer og 

tilslutning til 

NgDP-testmiljø  
Etabler adgang til NgDP-

testmiljø og opsæt systemer 

samt kontaktstruktur (følg guide i 

bilag 5) 

Gennemfør testcases 

med udgangspunkt i 

testdata og testsystemer  

  Udfyld testrapport 

(brug evt. bilag 4) 

Opsæt testsystemer i 

jeres eget testmiljø  

Beslut testomfang og 
hvem der har ansvar for 
test af hvilke systemer

Notér jeres 

testscases i bilag 

3.   

Etabler testdata 

i relevante 

miljøer

NEJ

Aftal med leverandører 

hvilke cases der skal testes 

samt afrapporteringsmetode 

(brug evt. bilag 4)

JA

Håndterer I selv testen af systemet i 
samarbejde med leverandøren? 

(hvis nej, håndteres testen alene af jeres leverandør)   

NEJ

JA

Opdater status på 

opgave til ‘ikke relevant’ i 

DIO  

Håndterer I selv testen af systemet i 

samarbejde med leverandøren?   
(hvis nej, håndteres testen alene af jeres leverandør) 

NEJ

Godkend testrapport fra 

leverandøren hvis I har 

aftalt at de skal levere en

JA

Beslutning om 

testomfang og 

ansvarsfordeling

Afdæk hvilke aftaler I 

har med jeres 

leverandører ift. test

Håndterer I selv testen af systemet i 
samarbejde med leverandøren? 

(hvis nej, håndteres testen alene af jeres leverandør)   
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