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Dagsorden for mødet

Kort intro til borger.dk og det kommende udbud 

Evt. Leverandørpræsentation

Emner

‹nr.›





Borger.dk-systemet



Forretningsmæssige behov (1/2) 
- Overordnede behov

Stabil drift af borger.dk-systemet herunder en velfungerende ITIL-lignende procesunderstøttelse af 
vedligeholdsopgaven, der inkluderer support.
Mulighed for løbende, hurtigt og iterativ udvikling af borger-dk-systemet, der sikrer, at systemet kan 

opdateres mange gange årligt, og at systemets dele kan opdateres uafhængigt.
Rådgivning om hvordan kundens forretningsmæssige behov kan understøttes bedst muligt 

arkitekturmæssigt og teknologisk.
At de korrekte kompetencer er til rådighed med kort varsel.



Forretningsmæssige behov (2/2) 
- Detaljerede behov

værgende ydelser

Projektledelse

Økonomiopfølgning og timeregistrering

Rådgivning

Workshops

Undervisning

dviklingsydelser

Arkitektur

Rådgivning

Konceptudvikling (UX/grafisk)

Softwareudvikling (frontend/backend)

Testafvikling 
(teknisk/tilgængelighed/brugervenlighed)

edligeholdsydelser (forvaltning)

Single Point of Contact

ITSM-processer

Kontorfaciliteter for DIGST-medarbejdere

Samarbejde med driftsleverandør

Konfigurationshåndtering herunder 
vedligeholdelse af dokumentation

Compliance og sikkerhed

Forvaltningsrapport

Testlaboratorium

Support

Driftsydelser

Infrastrukturdrift

Applikationsdrift

Overvågning

Logning



Emner

Stabil leverandør
Digitaliseringsstyrelsen 

ønsker en leverandør, 
hvor de medarbejdere, 
som arbejder på systemet, 
har de rette kompetencer, 
er gode til at samarbejde, 
finde gode løsninger og er 
stabile, så der sjældent 
sker udskiftninger.

Effektiv leverance
Ved ’effektiv’ forstår 

Digitaliseringsstyrelsen 
effektive processer og 
metoder, hvor udvikling og 
vedligehold kan 
gennemføres uden brug af 
unødigt mange ressourcer 
både hos leverandøren og 
hos 
Digitaliseringsstyrelsen. 
Det gælder således både 

specificering, udviklings-, 
og test- og 
implementeringsprocesser. 
En positiv logisk 
konsekvens af dette vil 
forventeligt og 
forhåbentligt også være, at 
leverancen bliver kost-
effektiv.

Hurtig leverance
Digitaliseringsstyrelsen 

har, både i ’normal-
situationen’ og når 
uforudsete begivenheder 
indtræffer, behov for hurtigt 
at kunne udrulle ny 
funktionalitet, justere 
kapaciteten eller foretage 
andre ændringer. Det er 
således vigtigt, at 
leverandøren kan levere i 
hurtige leverance-
cyklusser, uden at gå på 
kompromis med kvaliteten. 
Der er p.t. fire-fem 
leverancecyklusser om 
året.

Højkvalitets løsninger
Ved ’høj kvalitet’ forstår 

Digitaliseringsstyrelsen, at 
systemet og udvikling af 
det, ud over at have få eller 
ingen fejl, lever op til 
standarder for god eller 
best-practice for design, 
udvikling, dokumentation 
og implementering, således 
systemet fungerer godt, og 
der bl.a. ikke opbygges 
unødig ’teknisk gæld’ i form 
af dårlige løsninger, som er 
svære at vedligeholde og 
overdrage.



Emner (fortsat)

tabil drift og høj it-
sikkerhed

Ved stabil drift forstår 

Digitaliseringsstyrelsen, at 
systemet overholder de 
stillede oppe- og 
svartidskrav, men også at 
de processer, som foregår 
i forbindelse mest drift fx 
patchning, opgraderinger, 
kapacitetsændringer mv. 
foregår på en forudsigelig 
og kontrolleret måde i 
henhold vil de aftalte 
processer og standarder. 
Hertil kommer, at 
leverandøren er i stand til 
at levere en drift, der kan 
sikre en høj it-sikkerhed 
også i tilfælde af 
sikkerhedsrelaterede 
hændelser som fx DDOS-
angreb, hacking og 
ransomware mv.

Sikker transition
Det er en vigtig prioritet 

for 
Digitaliseringsstyrelsen, 
at transitionen af både 
drift og 
udviklingsaktiviteter sker 
så risiko- og gnidningsfrit 
som muligt. Hvilke 
forholdsregler e.l. bør 
Digitaliseringsstyrelsen 
tage i udbuddet og 
kontrakterne i den 
forbindelse?

rænsesnit mellem 
driftsleverane og 
udviklings- og 
vedligeholdelsesleveran
ce

Hvordan bør grænsesnittet 

og ansvarsfordelingen 
mellem driftsleverancen og 
udviklings- og 
vedligeholdelsesleverancen 
ligge?  Her tænkes specielt 
på de 
softwarekomponenter, som 
traditionelt befinder sig på 
grænsen, og som oftest 
består af standardsoftware, 
som konfigureres kraftigt til 
brug i systemet. I 
borger.dk’s tilfælde tænkes 
her bl.a. på de anvendte 
databaser og Sitecore-
platformen.  

Testlaboratorium
Det er 

Digitaliseringsstyrelsens 
erfaring, at der jævnligt er 
brug for at teste systemets 
brugergrænseflader på 
mange forskellige typer 
enheder og browsere. 
Digitaliseringsstyrelsen vil 
gerne have forslag til, 
hvordan et test-setup for 
denne slags aktiviteter kunne 
fungere – virtuelt eller fysisk.

Bæredygtighed og grønne 

løsninger
Digitaliseringsstyrelsen 

ønsker bedst muligt at 
understøtte bæredygtighed 
og valg af grønne løsninger.. 
Hvor ser I, at dette kunne 
være relevant?
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