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1.

Baggrund, visioner og mål
I dette afsnit beskrives baggrund, mål og visioner for projektet samt en præcisering af, hvordan denne kravspecifikation er tænkt at skulle anvendes, herunder særlige begrænsninger.

1.1.

Baggrund

Beslutningen om at udarbejde en FESD II kravspecifikation blev truffet i februar
2008 af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde (STS).
FESD er en forkortelse af Fællesoffentlig Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering. Det første FESD projekt blev etableret i 2002 og udarbejdede i perioden
2002-2004 en FESD kravspecifikation (i det følgende omtalt som FESD I kravspecifikationen). På baggrund af denne kravspecifikation blev der i 2004 indgået
den nuværende FESD-rammeaftale, som er en frivillig indkøbsaftale med tre leverandører. Størstedelen af de statslige myndigheder, der siden har anskaffet ESDH,
har valgt at købe ind over aftalen. Blandt de regionale og kommunale myndigheder har ca. en tredjedel købt over aftalen (læs mere på
http://modernisering.dk/da/projekter/fesd/).
FESD I kravspecifikationen har i de efterfølgende år etableret sig som en de facto
standard på området og har været udgangspunkt for størstedelen af de offentlige
udbud på området.
FESD II kravspecifikationen er tænkt som afløser for FESD I kravspecifikationen,
og skal medvirke til at understøtte en fællesoffentlig udvikling hen mod stadig
større grad af digitalisering og sammenhæng i hele den offentlige sektor.
Der er igennem de seneste 5 år foretaget en betragtelig investering hos såvel myndigheder som leverandører inden for ESDH-området. Set i lyset af de store udfordringer myndighederne har haft med deres tekniske såvel som organisatoriske implementeringer, har det været vigtigt at fastholde den erfaring og modenhed, som
myndighederne har opbygget. FESD II er således en videreudvikling af FESD I.
I forhold til FESD I er det væsentlige i FESD II, at den i højere grad
• definerer ESDH-løsningernes rolle i forhold til myndighedernes øvrige itsystemer - og som konsekvens heraf lægger stor vægt på systemintegration
og standarder
• har fokus på automatisering og brugervenlighed
• at FESD II løsningerne skal forholde sig til allerede eksisterende standarder fx FESD-datamodellen samt fælles offentlige vedtagne initiativer.
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FESD II er udelukkende en kravspecifikation rettet mod den systemmæssige løsning, og indeholder ikke - som FESD I - optioner i forhold til den organisatoriske
implementering. Ønsker myndigheden hjælp til implementering, uddannelse, mv.
skal dette specificeres selvstændigt i kontraktmaterialet i forbindelse med et udbud.

1.1.1. Organisering af FESD II projektet – sammenhæng med referencearkitektur og standardisering
FESD II kravspecifikationen er blevet udarbejdet af repræsentanter fra KL og Finansministeriet, herunder Den Digitale Taskforce. FESD II projektet er en del af
et projektprogram, hvis tre projekter fremgår af nedenstående figur 1.

Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde (STS)

Styregruppemedlemmer
KL, Styregruppeformand
FM, Den Digitale Taskforce (projektejer)
Økonomistyrelsen
Danske Regioner
IT- og Telestyrelsen
Statens Arkiver

Projektkoordineringsgruppe

Kravspecifikation
(FM og KL)

FESD standardisering
(ITST)

Figur 1. Organiseringen af FESD II projektet

6

Referencearkitektur
(ITST og KL)

Samtidig med beslutningen om at udarbejde en FESD II kravspecifikation, besluttede STS, at der ligeledes skulle udarbejdes en referencearkitektur1 for sags- og
dokumentområdet. Referencearkitekturen er udarbejdet af IT- og Telestyrelsen
samt KL. Referencearkitekturens har i forhold til kravspecifikationen bidraget
med, ”…på kort sigt at understøtte kravspecificeringen af FESD II ved at opstille
funktionelle og arkitekturmæssige rammer for denne og på længere sigt at danne
rammerne for den fremtidige standardisering inden for sags- og dokumentområdet”. (Referencearkitektur for sag- og dokumentområdet (ESDH), version 3.0;
12). De konkrete mål for referencearkitekturen er beskrevet i Referencearkitektur
for sags- og dokumentområdet (Referencearkitektur for sags- og dokumentområdet (ESDH), version 3.0;16).
Referencearkitekturen er derfor et væsentligt udgangspunkt for FESD II, både i
forhold til struktur og indhold. Særligt i forhold til de funktionelle behov følger
kravspecifikationen referencearkitekturens anbefaling af, hvad der er ESDHbasis- og udvidet funktionalitet, samt hvad der er tæt beslægtet funktionalitet, her
kaldet tillægsfunktionalitet. Strukturen i kravspecifikationen er i øvrigt uddybet i
afsnit 2.1 under Afsnitsindhold og struktur for kravspecifikationen.

1.2.

Visioner og mål

Mål og visioner for FESD II er udarbejdet i fællesskab med referencearkitekturen
for sags- og dokumentområdet (ESDH). For at få uddybet nedenstående visioner
og mål se Referencearkitekturen for sags- og dokumentområdet, afsnittet Den forretningsmæssige kontekst2, hvor de fælles visioner og mål for sags- og dokumentområdet er beskrevet detaljeret.
For den enkelte myndighed betyder det, at FESD II skal bidrage til myndighedens
arbejde med:

1

En referencearkitektur beskriver de logiske strukturer, et begrebsapparat, de grundlæggende logiske forretningstjenester og – begreber inden for referencearkitekturens fokus. Referencearkitekturen opstiller pejlemærker og principper for udviklingen af området.
2

http://www.itst.dk/arkitektur-ogstandarder/Standardisering/datastandardisering/fesd/referencearkitekturen-version-3-0offentliggjort/ITST_ReferencearkitekturESDH_web.pdf
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Visioner og mål
1. Ønsket om intern sammenhæng
•
•
•

ESDH skal bidrage til at effektivisere sags- og dokumenthåndtering
ESDH skal understøtte vidensdeling
ESDH skal effektivt kunne tilbyde opbevaring af sager og dokumenter på
vegne af fagsystemer

2. Ønsket om sammenhæng på tværs
•
•

ESDH skal understøtte sagmarbejde på tværs af myndighedsskel
ESDH skal kunne samarbejde med fagområder om sagsstyring

3. Ønsket om at sætte borger og virksomhed i centrum
•

Sagsdokumentation skal kunne gøres tilgængelig for borgere og
virksomheder

Figur 2. Visioner og mål, som FESD II skal understøtte

1.2.1. Konkretisering af målene – konsolidering og modernisering
Konkret er disse overordnede mål udmøntet til, at opgaven for FESD II består i at
konsolidere erfaringerne og resultaterne fra FESD I, og samtidig modernisere området, så kravspecifikationen afspejler udviklingen og de teknologiske muligheder
på en ambitiøs og alligevel realiserbar måde, som indebærer fordele for både leverandører og myndigheder.
Det betyder at FESD II skal fokusere på at skabe
• bedre anvendelse af systemerne
• et nyt systemperspektiv
• effektivisering af indkøb
Dette fokus er ligeledes valgt for at imødekomme kravet i den digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor, som regeringen, KL og Danske Regioner har lanceret, om at ”forbedre det offentliges indkøbsmuligheder for så vidt angår pris, kvalitet og funktionalitet”.
De tre fokuspunkter er uddybet i de følgende afsnit.
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FESD II er som udgangspunkt en generisk kravspecifikation til en standard
ESDH-løsning. Den henvender sig til hele den offentlige sektor, og kan bruges
som udgangspunkt for enten et rammeudbud eller de enkelte myndigheders egne
udbud. I sidstnævnte tilfælde påhviler det den enkelte myndighed at tilpasse de
generiske krav til den pågældende myndigheds behov.
Kravspecifikationen lægger afgørende vægt på, at systemerne skal basere sig på
gældende offentlige standarder, for dermed at gøre det muligt at opnå den ønskede
samlede funktionalitet ved at kombinere løsningselementer fra flere systemer, og
dermed at købe delelementer fra flere forskellige leverandører. Der er dog stadig i
praksis et stykke vej før både leverandører og myndigheder er modne til dette i
væsentligt omfang, og de fleste myndigheder vil stadig anskaffe én løsning fra én
leverandør, se afsnit 1.2.1.3, Indkøbsperspektiv.
Da FESD II kravspecifikationen skal afløse FESD I kravspecifikationen, er den
desuden i sin opbygning tænkt som bagudkompatibel med FESD I kravspecifikationen forstået på den måde, at det med den nye opbygning skal være muligt at
migrere de arkiver, som er bygget op efter FESD I kravspecifikationen.

1.2.1.1.

Bedre anvendelse af systemerne

Brugervenlighed er et meget centralt tema i kravspecifikationen, fordi det er en
væsentlig forudsætning for at kunne opnå en effektivisering af den daglige anvendelse af ESDH-løsningen. Brugerne skal opleve en løsning, der letter og understøtter deres behov, ellers bliver den organisatoriske implementering meget vanskelig – det er en væsentlig erfaring både fra FESD I og generelt. Derfor bliver
brugervenlighed forudsætning for at kunne opfylde ovennævnte ønske om at skabe intern sammenhæng i den enkelte myndighed.
Bedre anvendelse af systemerne betyder eksempelvis, at anvendelsen af ESDHløningen tilfører:
• at processen omkring journalisering opleves som en integreret og enkel
del af den samlede arbejdsproces
• at opgaveløsningen automatiseres mest muligt
• at medarbejdere og ledere får et godt overblik over den samlede sagsproces
• at styring af sags- og dokumenthåndteringen i det daglige arbejde forbedres.

9

1.2.1.2.

Nyt systemperspektiv

Der er de seneste år sket et afgørende skift i opfattelsen af ESDH-løsningens placering i det samlede systemlandskab. Fra at opfatte ESDH som det centrale system til styring af sager og dokumenter, bliver ESDH nu i stigende grad opfattet
som en it-løsning blandt mange i det samlede it-landskab. Dette skift i opfattelsen
af ESDHs placering har nødvendiggjort en afklaring og præcisering af sammenhæng og arbejdsdeling mellem ESDH og fagsystemer, fælleskomponenter, infrastruktur mv. i det samlede systemlandskab. ESDH skal ikke understøtte alle funktioner og ikke alene kunne opfylde alle myndighedens behov, men skal fokusere
på de funktioner, ESDH er særligt velegnet til.
ESDH er således ikke nødvendigvis alle brugeres kernesystem, men skal indgå i
ligeværdigt samspil med en række andre fagsystemer og komponenter, som det
skal kunne interagere med via åbne standardiserede snitflader. Det er således nødvendigt at tage højde for, at der parallelt med ESDH findes en lang række fagsystemer, der i sig selv har en ESDH-lignende funktionalitet. Velfungerende integrationer mellem ESDH og andre it-systemer bliver afgørende for at understøtte
mere sammenhængende arbejdsprocesser og for at undgå dobbeltregistreringer og
dobbeltfunktionalitet for brugerne.
Fokus i kravspecifikationen er på at beskrive de væsentligste arbejdsprocesser,
der er behov for at understøtte med ESDH-funktionalitet. ESDH skal fortsat være
det primære system til arkivdannelse, men skal derudover også kunne tilbyde at
være container for andre systemer. Derfor kravspecificerer FESD II en mere afgrænset kernefunktionalitet med fokus på sag, dokument og arkiv.
Hovedvægten er dog stadig på myndighedens samlede behov, hvorfor målet er at
specificere den funktionalitet, som de offentlige myndigheder efterspørger og som
kan afhjælpe dem i forhold til at få en mere sammenhængende og brugervenlig
løsning. Det er således op til myndigheden i sidste ende at stille krav til, hvilke
behov deres løsning skal understøtte.

1.2.1.3.

Indkøbsperspektiv

ESDH skal medvirke mest muligt til en effektiv digitalisering, bl.a. også ved at
reducere myndighedernes omkostninger. Derfor skal indkøb af ESDH gøres så
omkostningseffektivt som muligt.
FESD II anvender referencearkitekturen som et pejlemærke, der skitserer en udvikling hen mod en langt mere fleksibel og modulopbygget systemarkitektur end i
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dag. En udvikling, der tilskynder leverandørerne til i højere grad at prissætte og
tilbyde de enkelte delelementer i løsningerne adskilt, og dermed også at fokusere
på den del af funktionaliteten, de er bedst til.
Dette vil muliggøre, at myndighederne kan udvælge de løsningselementer af funktionalitet, som de specifikt har brug for (og eventuelt kombinere med delelementer fra andre leverandører). Fx skal det være muligt for de myndigheder, som kun
ønsker arkivkernen, at købe denne - uden også at få funktionalitet med til eksempelvis at danne overblik over sagsprocessen, da denne funktionalitet kan løses af
et integreret fagsystem, eller til et partsregister, som myndigheden ikke ønsker at
benytte.
At få nytteværdi af en sådan fleksibel arkitektur fordrer dog, at myndighederne er
modne til det, både i forhold til anskaffelse og drift. De skal have en række tekniske, it-arkitekturmæssige, kompetencemæssige og organisatoriske forudsætninger
på plads, og være i stand til selv at stille de specifikke krav til leverandøren/leverandørerne om den konkrete udformning i den pågældende løsning.
FESD II tager derfor udgangspunkt i, at det stadig for de fleste myndigheder vil
være mest effektivt at købe ”hele ESDH-pakken” hos én leverandør, hvis de ikke
ønsker et kompliceret udviklingsprojekt. Men samtidig udfordrer FESD II udformningen af ESDH-systemerne, da der efterspørges en større fleksibilitet i systemernes opbygning – og denne efterspørgsel udspringer af et ønske hos stadig
flere myndigheder i den offentlige sektor.
Kravspecifikationen skal således give mulighed for realistiske anskaffelser, der
afspejler myndighedernes aktuelle situation, og samtidig give mulighed for at arbejde hen imod en fleksibel arkitektur for de myndigheder, som er modne til det.
Kravspecifikationen forholder sig ikke til, hvordan leverandøren adskiller de enkelte delelementer i løsningen, forudsat at tilbuddet lever op til kravene om at
overholde de gældende standarder, og at der sker en prissætning, således at myndighederne kun betaler for den funktionalitet, som de ønsker.

1.2.2. Anvendte kilder i kravspecifikationen
Her redegør vi dels for hvilke kilder, der har leveret input til kravspecifikationen,
og dels hvilke kilder, vi henviser til i kravspecifikationen.
• ESDH referencearkitekturen, www.itst.dk/fesd/...
• FESD I kravspecifikationen
• Lovgivning: Offentlighedsloven, Forvaltningsloven, Arkivloven, Persondataloven, http://www.retsinfo.dk.
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•
•
•
•

www.modernisering.dk
http://www.arkivverket.no/noark-5/noark-5-krav_1_2.html
Gældende standarder, www.digitaliser.dk
FKAS (Fælles Kommunalt Administrativt Sprog), se
Hvidbog om fælles kommunalt administrationssprog - FKAS ver.0.1

1.3.

Præcisering - kravspecifikationen version 0.8

Da kravspecifikationen er udformet generisk, vil det endelige materiale skulle
færdiggøres til det aktuelle udbud, der skal gennemføres. Derfor vil der være en
række krav og beskrivelser, der skal tilpasses den konkrete situation og de specifikke behov. Fx er afsnittet om aktører meget overordnet og skal i nogle tilfælde
tilpasses den enkelte myndigheds specifikke aktører. Ligeledes vil tillægsydelserne være meget afhængige af den enkelte myndigheds behov.
De ikke-funktionelle krav skal ligeledes tilpasses den enkelte myndigheds behov.
De ikke-funktionelle krav kan direkte bruges af ambitiøse myndigheder, der
ønsker hurtigt at opnå mulighederne med referencearkitekturen for sags- og
dokumentområdet. For myndigheder, der ikke har samme behov for en
serviceorienteret ESDH-løsning, er de ikke-funktionelle krav opbygget i en række
afsnit, hvor de ambitiøse krav er markeret med ”(optioner)”, der således ikke skal
medtages, eller hvor kravene skal reduceres væsentligt.
Kravspecifikationen skal således læses som en version 0,8 (en modelkravspecifikation), hvor den enkelte myndighed selv skal opgøre sine egne behov og vurdere,
hvilke dele af kravspecifikationen, der er relevante, og om de skal redigeres. Det
er meget vigtigt, at myndigheden selv beskriver den ønskede forretningsløsning,
da myndigheden ellers vil skulle betale for efterfølgende tilrettelser.
Derudover skal den enkelte myndighed tilrette afsnit 2.3, Kravopfyldelsesliste, da
dette afsnit skal tilpasses det enkelte udbud. Fx i forhold til antallet af kravopfyldelsesgrader (1,2,3).
Overordnet set er målet for FESD II kravspecifikationen at videreføre en fællesoffentlig funktionel standard for, hvilke forretningsbehov ESDH-løsningerne skal
understøtte.
Målgruppen er de myndigheder, som vil anvende en standard ESDH-løsning.
Hvis myndighedens behov ligger ud over, hvad en standardløsning kan tilbyde
anbefales det, at myndigheden laver sin egen kravspecifikation.
12
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2. Læsevejledning
I dette afsnit beskrives detaljeret, hvordan kravspecifikationen skal læses, og
hvordan leverandøren sikrer sig overblik, samt krav til leverandørens besvarelse.

2.1. Afsnitsindhold og struktur for kravspecifikationen
Afsnit 1 beskriver baggrund, visioner og mål for FESD II kravspecifikationen.
Afsnittet redegør desuden for de afgrænsninger, der er foretaget, eksempelvis i
forhold til målgruppe for kravspecifikationen.
Afsnit 2 er nærværende læsevejledning, med beskrivelse af kravspecifikationens
opbygning, samt vejledning og krav til leverandørens udfyldelse af kravspecifikationen.
Afsnit 3 sætter rammer for og stiller krav i forhold til lovgivning, begreber og anvendelse af standarder.
Afsnit 4 indeholder en oversigt over og en beskrivelse af alle person- og systemaktører, som har interaktion med ESDH-løsningen. Personaktørerne er desuden
eksemplificeret ved en række typiske ESDH-brugere i persona-beskrivelser.
I afsnit 5 er alle forretningsrelaterede funktionelle krav, opdelt i
• Basisfunktionalitet (afsnit 5.1 og 5.2)
• Udvidet funktionalitet (afsnit 5.3)
• Andre behovstemaer (afsnit 5.4)
• Tillægsydelser (afsnit 5.5)
Indholdet i afsnit 5 er uddybet nedenfor (i afsnit 2.1.1.1), da det tager udgangspunkt i referencearkitekturen for sags- og dokumentområdet, og er suppleret med
yderligere erfaringsbaserede og nye behov. Funktionalitetsbehovene er beskrevet
dels som kravlister og dels som usecases.
Vægten i denne kravspecifikation er lagt på at specificere basisfunktionalitet ret
detaljeret og den udvidede funktionalitet på et mere overordnet niveau.
Afsnit 6 indeholder alle ikke-funktionelle krav, herunder krav til arkitektur, målarkitektur og infrastruktur. Afsnittet indeholder en ønsket målarkitektur og de
arkitekturprincipper, som myndigheden ønsker, at ESDH-løsningen skal leve op
til, samt en række tekniske og øvrige ikke-funktionelle krav.
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Afsnit 7 vedrører krav til integrationer, dvs. krav til samspil mellem ESDHløsningen og øvrige systemaktører. Afsnittet skal læses i sammenhæng med afsnit
4 vedrørende systemaktører.

2.1.1.1.

Overordnet struktur for kravspecifikationens funktionelle og ikkefunktionelle krav

Kravspecifikationens struktur for afsnit 5, Funktionelle krav, afsnit 6 Ikkefunktionelle krav og afsnit 7, Integrationer er sammenfattet i nedenstående figur 1.

Figur 1 Oversigt over strukturen i kravspecifikationen

15

Figuren tager udgangspunkt i den figur 1 i referencearkitekturen for sags- og dokumentområdet, som afbilleder referencearkitekturens grundlæggende struktur.
Figuren er dog her tilpasset, så den primært tager hensyn til at afspejle de lag, som
kravspecifikationen behandler.
Der er 7 lag:
• Dialoglaget.
Indeholder løsningens brugergrænseflade. Krav til dette er indeholdt i afsnit 6, Ikke-funktionelle krav.
• Proceslaget (delarbejdsgange – opdelt i basis og udvidet).
Det centrale lag for kravspecifikationens afsnit 5, Funktionelle krav. De
funktionelle krav tager primært udgangspunkt i brugerens hverdag og opgaver, og fokus er derfor på processer (brugssituationer) frem for systemfunktioner (læs mere i afsnit 2.1.1.2). Kravene til dette lag er af samme årsag i stort omfang baseret på usecase-beskrivelser.
• Forretningsobjekt-laget.
En række funktionelle krav hører ikke hjemme i ovennævnte processer,
men omhandler egenskaber ved ”grundelementer” i ESDH, fx sag og dokument. Disse grundelementer betegnes forretningsobjekter, og kravspecifikationen indeholder en række krav til disse. Se i øvrigt nederst i dette afsnit for uddybende beskrivelse af forretningsobjekter.
• Andre behovstemaer
Indeholder krav til temaer, der går på tværs af funktionaliteten, fx krav til
Brugervenlighed og Søgning.
• Tillægsydelser
Særskilte ydelser, der kan tilkøbes som separate ”moduler”, fx Skanning
og Dagsorden- og udvalgsbehandling.
• Ikke funktionelle krav.
Ikke-funktionelle (dvs. mere ”tekniske”) elementer i løsningen, fx krav til
arkitektur og sikkerhed.
• Integrationer
Beskrivelse af krav til samspil med øvrige systemaktører
Figuren er ligeledes ændret i forhold til referencearkitekturen, så den i strukturen
viser de begreber, som kravspecifikationen anvender; fx tillægsydelser og forretningsobjekter. For at lette forståelsen, har farverne for så vidt angår kapitel 5,
Funktionelle krav en bærende betydning: Gul farve betyder basisfunktionalitet,
blå markerer udvidet funktionalitet, og orange er tillægsydelser.
Specifikt om forretningsobjekt-laget:
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Det er væsentlig for forståelsen at præcisere, at begreberne ”forretningsobjekt” og
”forretningstjeneste” kommer fra referencearkitekturen.
Forretningsobjekter anvendes i afsnit 5 Funktionelle krav for at beskrive krav til
egenskaber ved ”grundelementer” i ESDH-løsningen (fx sag og dokument). Et
forretningsobjekt skal således forstås om et grundelement, der har nogen egenskaber i sig.
Forretningstjenester repræsenterer services, der giver adgang til forretningsobjekterne. Forretningstjenesterne er realiseringen af grænseflader (interfaces) til
forretningsobjekterne, dvs. forretningstjenester ”udfører arbejde” på forretningsobjekterne. Forretningstjenester kravspecificeres i afsnit 6, Ikke-funktionelle krav.

2.1.1.2.

Beskrivelse af indhold i afsnit 5, Funktionelle krav

Basisfunktionaliteten (afsnit 5.1 og 5.2) er den minimums funktionalitet, en
ESDH-løsning skal omfatte, for at kunne håndtere de primære arbejdsgange og
opgaver. Basisfunktionliteten kravspecificeres både i proceslaget og forretningsobjektlaget. Den dækker
1. Over de delarbejdsgange, som er de primære i forhold til at få understøttet
de opgaver, der vedrører sag, dokument og arkiv (afsnit 5.1).
2. De krav, som ikke naturligt hører hjemme i arbejdsprocesserne, men snarere vedrører egenskaber i ESDH-løsningen (afsnit 5.2), dvs. krav til forretningsobjekter. Her skelner ESDH-referencearkitekturen mellem
• ESDH-kerne - med de centrale forretningsobjekter til at understøtte
håndteringen af sag, dokument og arkiv, og
• yderligere forretningsobjekter, som også er nødvendige for at
ESDH-løsningen kan fungere som en samlet løsning hos myndigheden, men som - til forskel fra de centrale forretningsobjekter i
ESDH-kernen - vil kunne stilles til rådighed af andre leverandører
end leverandøren af kerne-funktionaliteten.
Begge typer af forretningsobjekter hører således med til basisfunktionaliteten i
denne kravspecifikation.
Den udvidede funktionalitet (afsnit 5.3) kravspecificeres udelukkende i proceslaget. Den udvidede ESDH-løsning rummer den samme funktionalitet som basis
funktionaliteten, plus yderligere funktionalitet, og kan derfor ses som en overbygning til basis funktionaliteten, der gør løsningen mere avanceret, mere fleksibel
og/eller mere konfigurérbar. Den udvidede funktionalitet fx Borgeradgang til egne sager, er beskrevet på et mere overordnet niveau, da det er langt mere åbent,
hvor myndighederne i fremtiden vil få understøttet dette behov. Behovene under
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den udvidede funktionalitet vil i nogle tilfælde som fx i Ekstern høring og
Sagsprocesoverblik blive håndteret af et 3. partssystem, og i alle tilfælde ligger
funktionaliteten i udvidede behov ud over, hvad en ESDH-løsning som centralt
arkiv basalt skal understøtte.
Derfor er vægten i denne kravspecifikation – som tidligere nævnt - lagt på at specificere basisfunktionalitet på et forholdsvis detaljeret niveau og den udvidede
funktionalitet på et mere overordnet niveau.
De udvidede behov kan variere fra myndighed til myndighed. Alt afhængig af
myndighedens forretningsmæssige behov kan den udvidede funktionalitet til- eller
fravælges. Fx er de behov, der er beskrevet i delarbejdsgangen Behandler aktindsigt behov, som kun nogle myndigheder vil kunne opnå en egentlig effektiviseringsgevinst ved at vælge, mens andre myndigheder kun i særlige tilfælde har behov for en løsning, der understøtter dette behov.
Andre behovstemaer (afsnit 5.4) er vigtige tværgående temaer, som er centrale
for den samlede løsning (fx Brugervenlighed og Automatisering), eller som ikke
direkte har sammenhæng med de øvrige funktionelle krav (fx Systemadministration). De tværgående temaer er meget vigtige i forhold til at få nogle sammenhængende og brugervenlige systemer.
Tillægsydelser (afsnit 5.5) er funktionalitet som er løsrevet fra basisfunktionalitet, da disse behov ofte skal understøtte arbejdsgange på tværs af it-systemer, som
fx Workflow funktionalitet, eller løses af andre it-systemer som fx Skanning. Tillægsfunktionaliteten håndterer således arbejdsgange og opgaver, som vurderes
bedre håndteret i eller i samspil med andre systemer.

2.1.1.3.

Metodisk tilgang – udgangspunkt i processer og anvendelse af usecases

Denne kravspecifikation tilstræber at tage udgangspunkt i brugerens hverdag og
opgaver. Strukturen for kravspecifikationen er derfor lavet med udgangspunkt i
referencearkitekturens proceslag, også kaldet delarbejdsgange og brugssituationer.
Dette gør denne kravspecifikation mere procesorienteret end FESD I, der var mere funktions/emne-baseret.
Baggrunden for at tage udgangspunkt i delarbejdsgange er, at det for brugerne er
vigtigt at kigge mere opgave- og procesorienteret på ESDH-løsningen end på
konkret enkeltstående funktionalitet. Det procesorienterede udgangspunkt er ligeledes valgt for at give leverandørerne en bedre forståelse af brugernes anvendelse
af ESDH-løsningerne.
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Delarbejdsgangene indeholder således ikke kun enkeltstående krav, men beskrives
flere steder ud fra en usecase, som har til hensigt at give en forståelse af i hvilken
rækkefølge og kontekst, kravene skal ses i.
De beskrevede usecases er en væsentlig del af kravspecifikationen, da de beskriver centrale dele af arbejdsgangene, både set fra aktørernes og systemets synsvinkel.
Nogle usecases benytter andre usecases. I de situationer vil der i selve usecasen
være henvisning til den pågældende usecase.
Usecasene beskriver processer, som i stort omfang er generiske for den offentlige
sektor.
Alligevel er det vigtigt at understrege, at usecases ikke skal læses som ”den eneste
måde” at udføre opgaverne på. Det centrale element er, at tilbudsgiver løser opgaven på den mest effektive og brugervenlige måde for brugeren. Den enkelte myndighed kan således selv bestemme, hvordan den endelige arbejdsgang skal udføres.
Kravene er formuleret på behovsniveau, der beskriver anvendelsesbehov fremfor
konkrete løsninger. Det er op til tilbudsgiver at anvise den konkrete løsning, der
bedst muligt dækker behovene, og tilbudsgiverne kan derfor differentiere
sig og konkurrere på, hvordan de fx udmønter kravene vedrørende brugervenlighed.

2.2. Vejledning mht. kravbesvarelse
Dette afsnit er tænkt som en vejledning til den myndighed, der skal i gang med et
udbud på baggrund af nærværende kravspecifikation. Det betyder, at den beskrvede metodik i forbindelse med prioriteringen af de enkelte krav ikke er anvendt i
denne modelkravspecifikation.
Behovene er klassificeret i to kategorier, benævnt som følger:
• Krav
• Info
Alle behov er i kravspecifikationen angivet ved et fortløbende nummer inden for
kategorierne Krav og Info. Krav beskriver de forretningsmæssige behov og info er
tilbudgivers beskrivelse af, hvordan behovene i kravene er opfyldt.
Behov anført som krav skal som udgangspunkt opfyldes af tilbudsgiver og vil
fremstå som en konkurrenceparameter i tilbudssammenligningen, men tilbudsgiveren kan dog tage forbehold.
Info skal besvares af leverandøren som beskrivelse af, hvordan behovene i kravene opfyldes, og vil fremstå som en konkurrenceparameter.
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Selve kravteksten i både Krav og Info er markeret med en lodret liniemarkering i
venstre side.
Dette er eksemplificeret nedenfor:
Krav #

Dette er kravoverskriften
Dette er selve kravteksten.

Info #

Krav om information
Dette er infotekst..

2.3. Kravopfyldelsesliste
Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet vedlægge en udfyldt kravopfyldelsesliste som bilag til nærværende dokument, med angivelse af, hvorledes krav vil kunne honoreres samt eventuelle forbehold.
Den udfyldte kravopfyldelsesliste er således tilbudsgivers angivelse af, hvorledes
krav, der er opstillet i nærværende dokument opfyldes.
Den udfyldte kravopfyldelsesliste skal, ud over at angive opfyldelsesgraden, indeholde en reference til de relevante bilagskapitler i tilbuddet, hvor opfyldelsen af
kravet er beskrevet.
Kravopfyldelseslisten har til formål at konstatere, hvorvidt opfyldelsen af et krav
er indeholdt i tilbuddet eller ej:





For et krav, der opfyldes og er indeholdt i tilbuddet, markeres opfyldelsen
med et et-tal (1).
For et krav, der er delvis opfyldt og hvor den opfyldte del er indeholdt i tilbuddet, markeres opfyldelsen med et to-tal (2). For sådanne krav skal det tydeligt beskrives, hvad der indgår, og hvad der ikke indgår. Kravopfyldelseslistens kommentarfelt skal indeholde dette.
For et krav, der ikke kan implementeres, markeres opfyldelsen med et tre-tal
(3).

Såfremt der er forbehold eller andre bindinger, skal disse tydeligt fremgå af kommentarfeltet i den sidste kolonne i kravopfyldelseslisten. (”Kommentar/forbehold”).
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Nedenstående tabel er et eksempel på, hvordan Kravopfyldelseslisten skal udfyldes:
Tabel 1 - Angivelse af opfyldelsesgrad ved besvarelse af Kravopfyldelsesliste
Krav nr.

Opfyldelsesgrad
1, 2 el. 3

Henvisning til kapitel

Kommentar/forbehold

Krav 1

1

Se løsningsbeskrivelsens kapitel..x.y.z

Krav 7

2

XX er indeholdt. beskrevet i løsningsbeskrivelsens kapitel..x.y.w

Fx:

Fx: kan tidligst implementeres den xx.yy.zz, da
det afhænger af implementeringen af krav XX.

Krav 18

1

løsningsbeskrivelsens
kapitel..x.y.r

Krav 24

3

Løsningsbeskrivelsens
kapitel x.y.z

YY er ikke indeholdt, da…..

Såfremt tilbudsgiver intet anfører under kolonnen ’Opfyldelsesgrad’, vil dette
blive betragtet som opfyldelsesgrad 1, dvs. som indeholdt i tilbuddet.
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3. Lovgivning og standarder
Dette kapitel indeholder en overordnet beskrivelse af de generelle administrative
lovkrav, som det tilbudte system skal kunne understøtte. Med den administrative
lovgivning forstås her især forvaltnings-, offentligheds-, arkiv- og persondataloven, men kan også på specialområder gælde særlovgivning. Herudover indeholder
kapitlet en beskrivelse af standarder af både national og international karakter.

3.1.

Lovgivning

Dette kapitel indeholder en beskrivelse af de generelle administrative lovkrav,
som det tilbudte system skal overholde og de generelle krav til sagsbehandlingen
som lovene afføder og som systemerne skal understøtte.
Med den administrative lovgivning er der i denne sammenhæng ment forvaltnings-, offentligheds-, arkiv- og persondataloven.
Ved siden af disse love er der en række offentlig retlige grundsætninger, der er
relevante for de krav, der stilles til løsningen. Disse grundsætninger eller principper har afsæt i grundloven og Ombudsmandens fortolkning og udvikling af principperne om god forvaltningsskik.
I forhold til ESDH løsninger er Ombudsmandens udtalelse om god forvaltningsskik den styrende, som tilsiger, at indkommen og udgående post så vidt muligt
skal journaliseres efter modtagelsen det mest relevante princip. Offentlige myndigheder skal ligeledes journalisere sager og dokumenter i forbindelse med behandlingen af sager og dokumenter. Et andet princip, der er relevant i en ESDH
sammenhæng er ligebehandlingsprincippet, der betyder at alle borgere og virksomheder er ens for loven, dvs. at sagens faktiske omstændigheder skal vurderes
på samme måde uafhængigt af, om det er den ene eller anden borger, der er genstand for sagens afgørelse. Ligebehandlingsprincippet afføder herved et behov for,
at myndigheden kan arkivere sine afgørelser og beslutningsgrundlaget samt, at
myndigheden på en effektiv måde kan fremfinde afgørelserne, så det er muligt for
myndighederne at dokumentere, hvad det er for forhold, der er lagt til grund ved
afgørelse af en sag.
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3.2. Offentlighedsloven og forvaltningsloven
Den gældende forvaltningslov og den gældende offentlighedslov trådte i kraft 1.
januar 1987.
Forvaltningsloven og offentlighedsloven indeholder en række regler om, hvordan
offentlige myndigheder skal tilrettelægge sagsbehandlingen. Nogle af disse krav
til sagsbehandling afføder krav til ESDH-løsningens funktionalitet:
1) Forvaltningsloven indeholder regler for, hvordan parters begæring om aktindsigt skal behandles. Offentlighedsloven indeholder kun få sagsbehandlingsregler, men fastlægger derimod rammerne for, hvad alle borgere kan
kræve at se i den offentlige forvaltning. Kravene til at understøtte myndigheders behandling af begæringer om aktindsigt er beskrevet i afsnit 5.3.5,
delarbejdsgangen Behandler aktindsigt.
2) I forhold til afgørelsessager har offentlige myndigheder pligt til at notere
mundtlige oplysninger vedrørende en sags faktiske omstændigheder og
som er relevante for at kunne træffe en korrekt afgørelse. Denne pligt omtales ofte som ”notatpligten”. Kravet om, at sagsbehandleren skal notere
relevante oplysninger, der bliver modtaget mundtligt afføder et behov for,
at sagsbehandleren på den enkelte sag kan notere oplysningerne (se kravene om notering på sager i afsnittet 5.2.2, forretningsobjektet Sag).
3) Ønsker en person at begære aktindsigt, så skal pågældende angive den sag,
hvis dokumenter den pågældende person ønsker at blive gjort bekendt
med. Kravet om, at borgeren kan identificere sagen, medfører i forhold til
myndigheden, at sagen kan findes (se kravene til at kunne søge og fremfinde sager der er stillet i afsnit 5.4.3 under Andre behovstemaer, Søgning
og fremfinding).
4) Begæringer om aktindsigt skal som udgangspunkt behandles indenfor 10
dage. I en række andre love er der også indsat en frist for, hvor lang tid
den enkelte myndighed har til at behandle en bestemt sag. Kravet om, at
en sag behandles indenfor et bestemt tidsrum, afføder et behov for, at
myndigheden kan påføre et automatiks advis (se kravene til advis, der er
stillet i afsnit 5.1.2, delarbejdsgangen Behandler sag).
5) I forhold til afgørelsessager har offentlige myndigheder pligt til foretage
en høring af parten i forhold til oplysninger, som parten ikke kan antages
at vide, at myndigheden er i besiddelse af. Denne partshøring sker typisk
ved, at myndigheden sender et brev, der oplyser borgeren om, hvad det er
for oplysninger og beder borgeren kommentere dem indenfor en bestemt
tidsfrist. Partshøring afføder således ikke et nyt selvstændigt behov, der
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skal understøttes af ESDH-løsningen (se kravene til andre typer af høring
der er stillet i afsnit 5.1.2, delarbejdsgangen Behandler sag og afsnit 5.3.4,
delarbejdsgangen Ekstern høring).
6) Træffer en myndighed en afgørelse, der er til ugunst for borgeren, så skal
afgørelsen være ledsaget af en klagevejledning. Da den enkelte myndighed
ofte behandler mange sager indenfor det samme emne, har myndigheden
et behov for at kunne genbruge en bestemt beskrivelse af, hvilken myndighed afgørelsen kan påklages til og krav til klagens indhold, tidsfrister
mv. (se krav om genbrug af standardskrivelser og skabeloncenter under afsnittet 5.4.2, Andre behovstemaer, Automatisering).

3.3. Arkivloven
Den gældende arkivlov er sammenfattet i lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007. Arkivloven fastsætter rammerne for alle offentlige myndigheders arkivalier samt alle offentlige arkivers virksomhed. Ved offentlige arkiver forstås Statens Arkiver samt kommunale eller regionale arkiver, der er oprettet efter arkivlovens § 7.
Arkivloven dækker al virksomhed udøvet af den offentlige forvaltning samt domstolene. Loven udstikker bl.a. de overordnede rammer for bevaring og kassation,
aflevering samt offentlighedens adgang til myndighedernes arkivalier.
For statslige myndigheder gælder det, at de skal aflevere en arkiveringsversion til
Statens Arkiver på det tidspunkt, som Statens Arkiver fastsætter.
Kommunale og regionale myndigheder skal aflevere en arkiveringsversion til offentligt arkiv, inden der skal ske sletning i ESDH-løsningen i henhold til persondataloven, eller når et system går ud af administrativ brug.
I bekendtgørelse nr. 342 af 11. marts 2004 om arkiveringsversioner af bevaringsværdige data fra elektroniske arkivsystemer er der stillet en række krav til, hvordan afleveringen skal finde sted.
Krav 1.

Håndtering af elektronisk aflevering
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan leve op til Statens Arkivers regler indenfor
elektronisk aflevering, således at den – for statslige myndigheder - kan godkendes
af Statens Arkiver inden ibrugtagning samt således at der kan ske en aflevering til
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offentligt arkiv af data og dokumenter i form af en systemuafhængig arkiveringsversion iht. de gældende regler herfor.
Bemærk at kravene vedrørende aflevering til offentligt arkiv er beskrevet under
afsnittet 5.1.9, delarbejdsgangen Afleverer til offentligt arkiv.

3.4. Lov om behandling af personoplysninger
Lov om behandling af personoplysninger (”persondataloven”) trådte i kraft den 1.
juli 2000 og gælder for behandling af personoplysninger, som foretages af offentlige myndigheder, private virksomheder, foreninger og lignende. Den gældende
lov om behandling af personhenførbare oplysninger identificeres som nr. 429 af
31. maj 2000 med senere ændringer.
Begrebet ”behandling” omfatter enhver form for håndtering af oplysninger, der
vedrører en person. Som de vigtigste former for behandling kan nævnes: Indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, brug, videregivelse, samkøring og
sletning.
Loven indeholder regler, som giver den enkelte borger en række rettigheder over
for de myndigheder, virksomheder, foreninger m.v., som behandler oplysninger
om den pågældende, herunder retten til at få indsigt i oplysninger om en selv (se
afsnittet 5.3.5, delarbejdsgangen Behandler aktindsigt).

Krav 2.

Produktion af udtræk
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan producere udtræk af såvel metadata som
dokumenter, der skal kunne grupperes efter forskellige kriterier fx tid og sag, således at myndighedens behandling af begæringer om egen access (indsigtsret) bliver understøttet, jf. §§ 31-34 i lov om behandling af personhenførbare oplysninger.

Krav 3.

Logning af afviste adgangsforsøg
Det er et krav, at ESDH-løsningen foretager logning af alle afviste adgangsforsøg.
Hvis der inden for en fastsat periode er registreret et nærmere fastsat antal på hinanden følgende afviste adgangsforsøg fra samme arbejdsstation eller med samme
brugeridentifikation, skal der blokeres for yderligere forsøg. (jf. sikkerhedsbekendtgørelsens § 18).

25

Krav 4.

Logning af anvendelse af personoplysninger
Det er et krav, at ESDH-løsningen foretager maskinel registrering (logning) af
alle anvendelser af personoplysninger. Registreringen skal mindst indeholde oplysninger om tidspunkt, bruger, type af anvendelse og angivelse af den person, de
anvendte oplysninger vedrørte, eller det anvendte søgekriterium (jf. sikkerhedsbekendtgørelsens § 19). ESDH-løsningen skal således leve op til de strengeste krav
efter sikkerhedsbekendtgørelsen, så det kan anvendes til behandling af alle typer
af data, også de mest følsomme.

Krav 5.

Håndtering af bevaringsværdige sager og dokumenter
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter, at der ikke må slettes bevaringsværdige sager og dokumenter, som ikke er afleveret til offentligt arkiv.

Krav 6.

Håndtering af sletningsfrister
Det er et krav, at ESDH-løsningen ikke opbevarer data længere tid end det er
nødvendigt af hensyn til de mål, hvortil oplysningerne behandles (jf. Persondataloven).

Info. 1.

Behandling af personoplysninger
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 3-6.
Bemærk at kravene til brugeradministration og autorisation er beskrevet i afsnit
5.4.6, Andre behovstemaer, Systemadministration.

3.5. Digitale dokumenters bevisværdi
Dansk lovgivning er generelt ikke til hinder for, at en udskrift af et digitalt dokument fremlægges som bevis under en retssag. I dansk ret gælder fleksible bevisretlige regler, som tilgodeser den part, der har handlet forsvarligt ved sin bevishåndtering - reglen om bevisbedømmelsens frihed.
IT-sikkerhedsrådets vejledning: ”Digitale dokumenters juridiske bevisværdi”
bygger på dansk lovgivning og retspraksis om kravene til dokumentbeviser. Det
er rådets opfattelse, at en myndighed, som går frem efter vejledningen, i almindelighed vil kunne føre bevis for indholdet af et digitalt dokument. For bedst muligt
at sikre digitale dokumenters bevisværdi skal anbefalingerne i IT-sikkerhedsrådets
Digitale dokumenters bevisværdi - Introduktion og vejledning følges, herunder:
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Krav 7.

Logning af hændelser
Det er et krav, at ESDH-løsningen på et hvert dokument kan logge oplysninger
om alle hændelser, der har, eller kan have indvirkning på dokumentets integritet.
(jf. It-sikkerhedsrådets vejledning, afsnit 5).

Krav 8.

Lagring af dokumenter
Det er et krav, at ESDH-løsningen for et hvert dokument kan lagre på ikkesletbare, fabriksnummererede medier, eller i systemer, der kan give en tilsvarende
sikkerhed for dokumentets integritet (jf. IT-sikkerhedsrådets vejledning, afsnit 5).

Info. 2.

Logning af hændelser
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 7-8.

3.6.

Fælles offentlig standardisering

Kravspecifikationen henviser flere steder til standarder. Standarder af både national og international karakter. Brugen af standarder i denne kravspecifikation har
tre forskellige formål:
• at kravbeskrive hvorledes gældende og kommende standarder skal efterleves
• at referere til vedtagne og/eller gældende standarder, hvor det er relevant
ift. tilbudsgivers forståelse og besvarelse af krav
• at bringe standarderne mere aktivt i spil ift. opfyldelse af myndighedernes
behov for funktionalitet og sammenhæng
Som del af FESD II er det forsøgt at konkretisere, hvorledes systemerne skal gøre
brug af standarderne. Dette er gjort ud fra et ønske om, at standarderne skal bringes mere aktivt i spil, som konkret funktionslogik til fordel for myndighederne.
De relevante standarder vil blive nævnt i de afsnit, hvor de er relevante og standardernes sammenhæng med løsningen specificeres.

3.6.1. Den nationale standardisering
FESD II er en videreudvikling af FESD I. FESD II vil derfor tage udgangspunkt i
og arbejde videre med det standardiseringsarbejde, der har været opstartet og gennemført i forbindelse med FESD I. Standarder fra FESD I skal derfor efterleves
indtil de eventuelt udfases eller afløses af en ny gældende standard.
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Den nationale standardisering tænkes i FESD II fortsat drevet fra centralt hold.
Men i modsætning til FESD I, er standardiseringsarbejdet fremover organiseret
uafhængigt af en rammekontrakt. Det sker ud fra et ønske om at etablere et tættere
samarbejde med myndighederne, således at FESD II-projekter er med til at løfte
og målrette brugen af standarderne mod brugernes ønsker og behov. Der er nedsat
et OIO-udvalg for sags- og dokumentområdet med repræsentanter fra offentlige
myndigheder. Under OIO-udvalget er nedsat et antal arbejdsgrupper med repræsentation fra myndigheder og interesserede leverandører. For at fremdriften ikke
bliver leverandør- og kundeafhængig, vil det dog stadig være IT- og Telestyrelsen, der har ansvaret for standardiseringsarbejdet.
Den fremtidige standardisering vil bygge på anbefalingerne fra referencearkitekturen for sags- og dokumentområdet, og i takt med at de nye standarder bliver udviklet, er det disse standarder, der skal efterleves.

3.6.2. Det internationale standardiseringsarbejde
I udarbejdelsen af kravspecifikationen har vi haft særligt fokus på NOARK5.
NOARK5 fokuserer på at definere en mindre kerne og beskrive dennes relationer
til omverdenen. Fokus for NOARK5 er en obligatorisk arkivkerne, kernens nødvendige snitflader til omverdenen samt en række omkringliggende optionelle
funktioner. NOARK5 lægger sig tæt op ad MoReq2 standarden. Både NOARK5
og MoReq2 har karakter af funktionelle kravspecifikationer. Begge standarder
indeholder meget få arkitekturkrav. Her adskiller FESD II sig fra de internationale
standarder ved at levere et bud på en teknisk specifikation sammen med den funktionelle del af ESDH-løsningen.
Det anbefales, at fremtidig standardisering og implementeringer indenfor ESDH
som minimum bør forholde sig til NOARK5, da denne bygger på Nordisk forvaltnings- og arkivtradition og har forholdt sig til de øvrige standarder.
Herudover baserer kravspecifikationen sig på referencearkitekturen for sags- og
dokumenthåndterings arbejde i forhold til det internationale standardiseringsarbejde. Her henvises til:
•
•

3
4

NOARK5 er den norske standard for krav til elektronisk sag og arkiv i det
offentlige3
MoReq2 er en EU-standard for ”record management” baseret system på
ISO 154894

http://www.arkivverket.no/arkivverket/lover/elarkiv/noark-5.html
http://www.moreq2.eu/
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•
•

•

ISO 15489 Information and documentation - en international standard for
arkiv
ISO 23081 Information and documentation - Records management processes & Metadata for Records. Dette er en international metadata standard
for arkivdokumenter
ISO 14721 Reference Model for an Open Archival Information System
(OAIS). Dette er en referencearkitektur for arkivering
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4. Aktører
De centrale aktører i ESDH-løsningen kan opdeles i to hovedgrupper:
• Personaktører, dvs. brugere som via en brugergrænseflade arbejder på
ESDH-løsningen.
• Systemaktører, dvs. andre it-systemer, som skal integrere/interagere med
ESDH-løsningen.
De to hovedgrupper består hver af en række aktører, som er uddybet i to særskilte
afsnit nedenfor. Overordnet skal ESDH-løsningen understøtte alle de aktører, der
nævnes i disse to afsnit.
Øvrige krav til aktører fremgår i de to afsnit.
I usecases kan en aktør være både en personaktør eller en systemaktør, men er dog
langt overvejende en personaktør i denne kravspecifikation. Det fremgår i hver
enkelt usecase, hvilken helt konkret aktør den omhandler, dvs. også hvilken rolle
den pågældende personaktør har i usecasen, fx sagsbehandler.
Krav 9.

Aktører som understøttes af ESDH-løsningen
Det er et krav, at ESDH-løsningen skal kunne understøtte alle nedennævnte aktører i overensstemmelse med standarden nævnt i afsnit 4.1.

Info. 3.

Beskrivelse ESDH-løsningens understøttelse af aktører
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 9.

4.1. Personaktører
Der er tre typer af personaktører:
• ESDH-bruger – se afsnit 4.1.1
• Systemadministrator – se afsnit 4.1.2
• Øvrige brugere – se afsnit 4.1.3
I kravspecifikationen omtales de tre typer af personaktører som brugere.
ESDH-brugerne er en bred gruppe af de personer, der arbejder direkte i ESDHløsningen, og de væsentligste ESDH-brugere er eksemplificeret ved 4 personaer.
Disse kan tilbudsgiver anvende til at motivere og forklare den løsning, som tilbuddet beskriver, og tilbudsgiver kan ligeledes nævne, hvilke af personaerne, der
især vil have glæde af en tilbudt funktionalitet. Dette vil lette myndighedernes
forståelse og anvendelighed af den løsning, tilbudsgiver fremlægger.
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Senere i anskaffelsesforløbet kan leverandør og myndighed ligeledes have nytte af
fortsat at anvende personaerne i udviklings- og designprocessen.

4.1.1. ESDH-bruger
En ESDH-bruger varetager håndtering af sager i ESDH-løsningen. Der er eksempelvis følgende brugerroller:
• Sagsbehandler
• Postfordeler
• Journalmedarbejder
• Postlisteansvarlig
• Politiker/revisor
• Leder
• Arkivansvarlig
ESDH-brugere skal kunne tildeles differentierede rettigheder baseret på deres rolle: fx skal en leder have adgang til relevante personalesager, en journalmedarbejder skal kunne foretage visse ændringer og tilpasninger af ESDH-løsningen, så
som at omjournalisere og genåbne sager og dokumenter samt at masseopdatere
sager for hele myndigheden, en postlisteansvarlig skal kunne fordele den indgående post samt danne og offentliggøre en postliste, en revisor/politiker må kun
kigge og ikke redigere i løsningen.
En ESDH-bruger skal kunne have én eller flere roller.
Roller og rettigheder defineres og opsættes lokalt i den enkelte myndighed (se også det tværgående tema, Systemadministration 5.4.6).
Følgende personaer udgør eksempler på typiske ESDH-brugere:
Mette, 28 år, Sekretær
Baggrund:
Er nyuddannet med en samfundsvidenskabelig baggrund.
Arbejder i Københavns kommunes Socialcenter i centerets Børnefamilieteam.
Primære arbejdsopgaver:

1. Sekretær for samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget, herunder udarbejdelse af
dagsordner, referater fra møder i centerledelsen mv.

2. Deltagelse i centerets økonomistyring på børneområdet og bidrager i den forbindelse med analyser, prognoser og aktivitetstal.
Mette arbejder med traditionelle sagsbehandlingsopgaver såvel som med projektsager. I kraft af hendes rolle som sekretær for samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget er det et centralt grundvilkår, at tidsfrister ikke altid overholdes. At have et
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godt overblik over relevante og flere forskellige typer af dokumenter på en sag er
væsentligt. I den forbindelse er det nyttigt, at Lis nemt kan foretage udprint af alle
tilknyttede dokumenter på en sag og det er nemt at versionsstyre dokumenterne.
I visse situationer afholdes møder elektronisk.
En af fællesnævnerne for de opgaver hun skal løse er, at de generelt er kendetegnet ved at være tidskritiske, idet der er situationer, der skal håndteres her og nu fx
forespørgsler og bestillinger fra ledelsen. Mette oplever i det daglige, at hun skal
kunne navigere og kommunikere opad og nedad i myndigheden - med henholdsvis
sagsbehandlerne og ledelsen.
Hun bruger primært kommunens ESDH løsning blandt andet når hun skal udarbejde dagsordener, mødereferater og notater. Herudover arbejder hun med Excel
og Word, når hun skal udføre sine daglige arbejdsopgaver samt Outlook til at
håndtere sin post. Mette er ligeledes journalmedarbejder og har adgang til at
masseopdatere myndighedens sager i forbindelse med fejlregistreringer, genåbninger og overdragelse af sagsansvar mv.
IT kompetencer:
Er IT superbruger. Printer stort set aldrig noget ud - læser alt på skærmen. Meget
hyppig IT-brug, har en Mac computer som hun næsten altid har med sig.

Anne 45 år, Sagsbehandler
Baggrund:
Er kontor uddannet og har arbejdet 2 år som regnskabsmedarbejder hos et privat
konsulentfirma.
Arbejder i Økonomistyrelsen i Økonomiområdet med løn og pensionsudbetalinger.
Primære arbejdsopgaver:
Anne arbejder i det daglige med rådgivning vedrørende regler om udbetaling af
folkepension, herunder økonomiske og personlige forhold. Konkret består hendes
opgaver typisk af:
1. Registreringsopgaver i forbindelse med forvaltning af udlån, tilskud, løn, pension og pengeformidling
2. Behandling af ind- og udbetalinger, indlæsning af kontoposter m.m.
3. Afstemningsopgaver i relation til de bagvedliggende fagsystemer (debitor- og
kreditorsystemer), bankkonti m.m.
4. Regnskabsgodkendelse
Derudover fungerer hun som systemadministrator for styrelsens ESDH-løsning.
Anne arbejder primært i Økonomistyringssystemet Navision og det er her hun foretager beregninger mv. i forhold til behandlingen af de konkrete sager. Hun bruger ESDH, når hun skal søge og fremfinde oplysninger på relevante personer i
forbindelse med sin sagsbehandling samt til journalisering af e-mails, borgerbreve
m.v.
Hun oplever i sit daglige arbejde et behov for bedre samspil mellem de forskellige
systemer hun bruger, da hun oplever at skulle registrere de samme oplysninger i
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flere forskellige systemer, ligesom hun har et behov for at kunne få et samlet overblik over informationer i begge systemer. Når hun får henvendelser fra borgere,
har hun behov for at kunne generere et snapshot af en afgørelse.
Da Anne typisk arbejder med mange sager af samme slags er behovet for en personlig grænseflade stort således, at den funktionalitet, der netop knytter sig til løsning af hendes typer af opgaver er synlig.
Vigtige værdier som Anne tilstræber i sin daglige håndtering af arbejdet er, at der
er en helhed i opgaveløsningen og at borgeren er i centrum. Journaliseringen skal
være så integreret en del af den øvrige sagsbehandling som mulig, Og den skal
være effektiv, så hun får mest mulig tid til den personlige betjening og de mere
komplicerede sager.
IT kompetencer:
Anne har it-færdigheder på mestre niveau. Hun er god til de systemer, som hun
anvender i det daglige arbejde.

Morten, 37 år, Projektleder
Baggrund:
Er uddannet med en økonomisk baggrund. Han har arbejdet i det offentlige i 10
år. De sidste 4 år har han fungeret som projektleder og sagsbehandler i Velfærdsministeriets departement.
Primære arbejdsopgaver:
1. Hans opgaver er hovedsageligt større projekter. Hans arbejdsopgaver består af:
2. Udarbejdelse projektplaner
3. Servicering af styregrupper
4. Ledelse af projektmedarbejdere
5. Håndtering af ministerhenvendelser, udvalgsspørgsmål, § 20 spørgsmål
6. Udarbejdelse af koncern-strateginotater
7. Kommunikation med ledelsen når nye opgaver genereres og skal godkendes af
ledelsen.
Mortens arbejde indebærer en del kontakt med andre myndigheder og rådgivere.
ESDH er hans primære journaliseringssystem og han benytter ESDH-løsningen fx
i forbindelse med høring af notater og godkendelse af udkast til svar på henvendelser.
Han har som projektleder kun behov for et begrænset indblik i løsningen, da han
kun har lidt tid til at sætte sig ind i en fuld avanceret løsning.
ESDH løsningen bruges både til at journalisere og administrere sine projektdokumenter i og samtidig som et projektrum, hvor alle projektdeltagerne har adgang.
Herudover benytter han hovedsagligt de programmer, der ligger i Officepakken. I
det daglige er det væsentligt, at det er nemt at journalisere projekter. Han har et
stor behov for at få overblik over samtlige af alle tilknyttede sager under sit projekt, herunder er behovet for at generere to-do lister centralt. Morten har brug for
at alle projektdeltagerne kan tilgå sagerne på en nem måde, med henblik på at sikre en høj grad af videndeling internt i projektet. I visse projekter er behovet for at
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kunne samarbejde om sager og dokumenter med eksterne samarbejdspartnere essentielt.
Morten har som projektleder et stort behov for redskaber og værktøjer, der kan bidrage til styringen af hans projekter fx faseunderstøttelse, overskuelig opgaveinddeling, versionsstyring mv.
Morten har ligeledes behov for at kunne sende et dokument i høring eller til godkendelse på en nem måde.
IT kompetencer:
Morten er en rutineret it-bruger og anvender i det daglige forskellige systemer
uden det store besvær.

Inge, 46 år, Leder
Baggrund:
Uddannet cand.merc. Inge har i 2 år arbejdet som leder i Region Sjælland som leder af et fagkontor.
Primære arbejdsopgaver:
Har ansvaret for afdelingens samlede sagsbehandling herunder:
1. Omfordeling af sager fx i forbindelse med sygdom
2. Overblik over afdelingens åbne sager mhp. overholdelse af tidsfrister
3. Overblik over gennemløbstiden for sager
4. Styr på antallet af klagesager.
5. Løbende opfølgning i forhold til arbejdsbelastningen hos den enkelte sagsbehandler mhp. fordelingen af medarbejderressourcer.
6. MUS samtaler med afdelingens medarbejdere og kompetenceudvikling.
ESDH-løsningen anvendes hovedsageligt til håndtering af lettere sagsbehandling
samt i forbindelse med journalisering af e-mails. Derudover er det essentielt, at
hun som leder kan tilvejebringe den fornødne dokumentation. I forbindelse med
den overordnede visitation har Inge behov for at få et overblik over ikke håndteret
post i afdelingen, samt adgang til relevante personalesager. Som personaleansvarlig har hun behov for at være tilgængelig i forhold til sine medarbejdere.
Ud over ESDH løsningen arbejder hun meget med myndighedens lønsystem.
Politisk leder:
Udover Inge har man også ledere, der varetager den politiske ledelse.
De politiske ledere har typisk ikke adgang til ESDH, men kan i særlige sammenhænge have behov for at kunne tilgå informationer i ESDH løsningen – en særlig
brugergrænseflade, der kun viser udvalgte data fx dagsordner til udvalgsmøder,
sagsfremstillinger, høringsnotater mv. Ligeledes med revisorer, som i nogle tilfælde har et ønske om at kunne tilgå løsningen udelukkende med en se-adgang.
Hun har behov for at få adgang til dokumenter, der både vedrører åbne og lukkede
sager og som går på tværs af systemer fx en politiker-netportal.
Strategisk leder:
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Den strategiske leder rejser meget og har i modsætning til den typiske personaleansvarlige leder behov for at kunne tilgå relevant information via netadgang.
IT kompetencer:
Inge er fortrolig med at anvende de kontorautomatiseringsprogrammer, som hun
dagligt arbejder med. Hun har generelt, hverken tid eller tekniske færdigheder til
hurtigt at sætte sig ind i nye systemer.

4.1.2. Systemadministrator
Systemadministrator kan foretage visse opsætninger og tilpasninger af ESDHløsningen fx brugeradministration, systemfejl, udrulning af nye versioner, samspil
med øvrige systemer, således at der tages hensyn til myndighedens specifikke ønsker og behov.

4.1.3. Øvrige brugere
Øvrige brugere er ikke direkte brugere af ESDH-løsningen, men er brugere af andre af myndighedens systemer, der har behov for at få adgang til ESDHspecifikke sagsdata i ESDH-løsningen forudsat, at der er etableret en integration
og forudsat, at brugeren har korrekte rettigheder. Herudover er eksterne parter
som fx andre myndigheder, borgere og virksomheder ligeledes aktører, der ikke er
direkte brugere af ESDH-løsningen.

Krav 10.

Rettigheder baseret på rolle
Det er et krav, at en bruger skal kunne tildeles forskellige rettigheder baseret på
deres rolle.

Krav 11.

Antal roller pr. bruger
Det er et krav, at en bruger skal kunne have én eller flere roller. Og det skal være
nemt at skifte imellem dem.

Krav 12.

Rettigheder baseret på rolle
Det er et krav, at roller og rettigheder kan defineres og opsættes lokalt i den enkelte myndighed.

4.2. Systemaktører
Når der tales om systemaktører, tænkes der på systemer og eller løsningskomponenter, som ESDH-løsningen har et behov for at integrere til for at kunne under-
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støtte en sammenhængende opgaveløsning og sagsbehandling. Når de her omtales
som aktører er det fordi de er tænkt ind som komponenter, der kan levere forespørgsler og svar som del af sagsbehandlingen. En sammenhængende proces vil
derfor være afhængig af, et en systemaktør udfører en handling på baggrund af en
handling foretaget af en personaktør eller en anden systemaktør.
Som, det er tilfældet med personaktører, er der flere typer af systemaktører, der
skal kunne gøre ’brug af’ ESDH-løsningen og som ESDH-løsningen skal kunne
gøre brug af.
I modellen nedenfor som stammer fra referencearkitekturen ses de integrationsmønstre, som udfra en ESDH-vinkel er relevante systemaktører.

Eksterne services

Portaler

Hjemmeside
og Intranet

Rapportering

Mail - og kalender
Tekstbehandling mm

Fag system

3

2

6

4

5

ESDH
-system

7

9

10

ESDH system

1

8

CPR

CVR

OIS

Information

Arkiv

Integrationsmønstre fra ESDH- referencearktekturen
Når brugeren sidder og arbejder i ESDH-løsningen skal systemet kunne kommunikere med de, for sagsbehandlingssituationen, relevante systemaktører, således at
opgaven kan udføres så let og sammenhængende som muligt.
Som det fremstår af modellen skal forespørgsler kunne ske tovejs, således at
ESDH-løsningen selv kan fungere som systemaktør, der aktiveres fra fx et fagsystem.
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Systemaktørerne er flere steder nævnt som del af en delarbejdsgang, der går på
tværs af systemer og er kravbeskrevet med hensyn til snitflader og ikkefunktionelle krav under afsnit 7.1.1 vedr. Integrationer.
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5. Funktionelle krav
Dette afsnit beskriver de funktionelle krav, som skal understøtte de administrative
dele af myndighedernes samlede sagsforløb i forbindelse med sags-, dokumentog arkivhåndtering.
I afsnit 2.1 er strukturen og indholdet af afsnit 5 beskrevet.

5.1. Basisfunktionalitet - delarbejdsgange
I dette afsnit beskrives de behov, som ESDH-løsningen effektivt skal understøtte
ved hjælp af basisfunktionalitet.

Basisfunktionaliteten er i dette afsnit beskrevet ved hjælp af en række delarbejdsgange. Formålet med at beskrive behovene på delarbejdsgangsniveau er at tydeliggøre de forskellige situationer som ESDH-løsningen skal understøtte. Den enkelte delarbejdsgang er indledningsvis beskrevet i forhold til, hvad den indeholder
og hvad der evt. er særligt vigtigt for brugeren, når delarbejdsgangen udføres.
De enkelte delarbejdsgange er kravspecificeret enten udelukkende med usecases,
udelukkende med krav eller med en kombination af begge.
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Hver delarbejdsgang indeholder en kort beskrivelse af delarbejdsgangens start- og
sluttilstand. Start- og sluttilstand beskriver på et overordnet niveau, hvilken tilstand delarbejdsgangen er i, når den startes op (forudsætninger for delarbejdsgangen) samt hvilken tilstand delarbejdsgangen kan forventes at være i, når den er
afsluttet og eventuelt igangsætter en ny delarbejdsgang. Der vil imellem start- og
sluttilstanden være en række aktiviteter, som er beskrevet som funktionelle krav,
som ESDH-løsningen skal kunne understøtte. Start- og sluttilstand forholder sig
således meget direkte til selve delarbejdsgangen.Hvis en delarbejdsgang er beskrevet ved flere usecases, er der angivet en start- og sluttilstand for hver enkelt
usecase.
Afsnittet indeholder følgende delarbejdsgange:
• Opretter sag
• Behandler sag
• Afslutter sag
• Tilknytter part
• Modtager og placerer post
• Danner og afsender post
• Opretter og behandler dokument
• Udveksler sager og dokumenter
• Afleverer til offentligt arkiv

5.1.1. Opretter sag – delarbejdsgang

At oprette en sag er for mange offentlige myndigheder en meget ressourcetung
delarbejdsgang. Oftest er sagsoprettelsen forbundet med en del manuel og dobbelt
indtastning af data og en ’flytten’ rundt på papirer og sagsmapper fra den ene afdeling/enhed til den anden. Der er et ønske om, at selve oprettelsen kan automatiseres helt eller delvist. Det er af afgørende betydning for en effektivisering og lettelse af sagsbehandlernes arbejdssituation, at de metadata, der modtages eller
dannes, med så høj grad af automatik som muligt, kan påføres sagen i forbindelse
med sagsoprettelsen. Krav der relaterer sig til selve sagen, men ikke er direkte
omfattet af delarbejdsgangen Opretter sag er at finde i afsnit 5.2.2, forretningsobjekt Sag.
Krav til systemunderstøttelse af delarbejdsgangen

I det følgende er krav til ESDH-løsningens understøttelse af delarbejdsgangen
Opretter sag beskrevet. Delarbejdsgangen er beskrevet som en usecase.
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Krav 13.

Opretter sag – Opfyldelse af usecase
ESDH-løsningen skal kunne understøtte aktøren, således at der kan oprettes sager
som beskrevet i følgende usecase ”Opretter Sag”.

Usecase

Navn: Opretter sag
Aktør:
Sagsbehandler

Beskrivelse

Starttilstand

Forfatter:
FESD-enheden

Delarbejdsgangen omfatter sagsbehandlerens arbejde med at
oprette sagen på baggrund af relevant tilgængelig information om
sagens substans. Delarbejdsgangen skelner ikke mellem om
sagsoprettelsen initieres via fx en postliste, ren digital modtagelse
eller en papirbaseret modtagelse af en sag eller et dokument.
Delarbejdsgangen omfatter ikke selve modtagelsen af dokumentet
og digitaliseringen i forbindelse med papirmodtagelse, dette er
beskrevet under delarbejdsgangen Modtager og placerer post.
Tilsvarende er fuld digital modtagelse i form af system-til-system
overdragelse af sag mellem parter og/eller myndigheder beskrevet
i afsnit 5.1.8 Udveksler sager og dokumenter, samt i afsnit 5.2
under forretningsobjektet Sag.
Sagsbehandleren har modtaget den sagsinitierende information
og skal oprette en sag i ESDH-løsningen, hvorefter alle
nødvendige data skal registreres på sagen for at oprette den.
Udgangspunktet for delarbejdsgangen er, at sagsbehandleren har
den relevante information tilgængelig for at oprette sagen. Det kan
være på baggrund af et elektronisk dokument, en sagsmappe eller
en eFølgeseddel modtaget via enten sikker e-mail eller fra en
portal/hjemmeside mv.

Normalforløb:
Trin
Aktør
1
Ønsker at oprette sag

2

Ver:
1.0

Vælger sagstype

System:
Giver mulighed for at oprette sag på
en ensartet, gennemskuelig og
overkommelig måde, uafhængigt af,
om den sagsinitierende information er
modtaget digitalt eller i papirform.
Tilpasser sagsoprettelsesbilledet til
den valgte sagstype (fx Personalesag),
så aktøren guides bedst muligt, dvs.
viser kun metadatafelter og værdier,
der er relevante ift. den specifikke
sagsoprettelse.
Foreslår automatisk registrering af
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Usecase

Navn: Opretter sag
Aktør:
Sagsbehandler

Ver: Forfatter:
1.0
FESD-enheden
metadata, hvor det er muligt og
indlysende. Dette gælder både ikkeredigerbare felter (fx
identifikationsnummer og tidspunkt for
oprettelse) og som forslag i
redigerbare felter (fx pålogget bruger
som sagsbehandler).
Stiller myndighedens
registreringssystematik til rådighed
(registreringssystematikker og
hovedtyper for disse er nærmere
beskrevet i bilag 2, vedr.
Registreringssystematik).

3

4

Udfylder og/eller redigerer
metadatafelter og værdier, indplacerer
sag i opgaveklassifikation og anvender
evt. hjælperegistre.
Vælger evt. at tilknytte part.
Se usecase ”Tilknytter part”
Vælger evt. at sammenkæde sagen
med andre sager og angiver evt. en
fælles samlesagsbetegnelse

Viser mulige hjælperegistre, der er til
rådighed, for at lette sagsoprettelsen.
Tilpasser det viste feltindhold til
aktørens valg.

Opretter sammenkædning mellem
sager, således at de optræder som
”sager i sager”, omfattet af en fælles
samlesagsbetegnelse.
6
Opretter/journaliserer evt. det
Påfører metadata på dokumentet. Evt.
sagsinitierende dokument på sagen
hel- eller halvautomatisk fra kendte
datakilder (e-mail, skanningsløsning
og eFølgeseddel)
6
Gemmer.
Gemmer sag og evt. dokument.
Sluttilstand
Sagsbehandleren har oprettet sagen i ESDH-løsningen med som
minimum alle obligatoriske metadata. Sagen er tilgængelig for
relevant ’målgruppe’ i ESDH-løsningen.
5

Undtagelser:

Note

Rækkefølgen af de enkelte trin skal kunne varieres i det omfang,
de ikke er afhængige af oplysninger fra et tidligere trin.
Der ønskes en høj grad af automatisering af de i usecasen be-
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Usecase

Navn: Opretter sag
Aktør:
Ver: Forfatter:
Sagsbehandler
1.0
FESD-enheden
skrevne behov, i det omfang, det er muligt og relevant.

Info. 4.

Beskrivelse af systemstøtte til sagsoprettelse
Leverandøren skal beskrive, hvorledes behovet, som er skitseret i ”usecase Opretter Sag” opfyldes. Der ønskes en konkret skitsering af den arbejdsgang, som aktøren involveres i på samme detailniveau, som fremgår af eksemplet i usecasen.

5.1.2. Behandler sag – delarbejdsgang

Et væsentligt incitament ved sagsbehandlerens anvendelse af ESDH er, at sagsbehandleren oplever, at det er nyttigt og effektivt at anvende ESDH-løsningen, idet
det sparer tid i forhold til behandlingen af sager og dokumenter. I forhold til understøttelsen af generiske administrative processer giver brugerne udtryk for, at
der er behov for en bedre understøttelse af sagsprocesserne. Blandt andet er behovet for simpel workflow funktionalitet, der bidrager til understøttelsen af sagsbehandlerens styring og håndtering af sager og dokumenter centralt for en myndighed. Ligeledes har sagsbehandleren et behov for at kunne dokumentere, at noget
har været sendt til godkendelse, og at det er godkendt etc.
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Delarbejdsgangsskema

Delarbejdsgang

Behandler sag

Omfattede aktører

Sagsbehandler

Beskrivelse

Delarbejdsgangen Behandler sag er her, hvor den formelle afgørelse træffes. I mange tilfælde vil gennemførelsen af effektueringen
foretages i et fagsystem. Derfor er det vigtige i behandlingen af en
sag ofte, at der er en integration til fagsystemet (se afsnit 7.1.1,
Integration). Delarbejdsgangen omfatter krav til typiske behov for
funktionalitet undervejs i sagens behandling, dvs. simple worflows
til fx intern høring af en sag/et dokument, advisfunktionalitet, projekt-/samlesager, udskrivning af sager, overdragelse af sagsansvaret til en anden sagsbehandler samt masseændring af sager.

Starttilstand

Sagen er oprettet.

Sluttilstand

Sagen er afgjort og færdigbehandlet, og dermed klar til at blive afsluttet.

Krav til systemunderstøttelse af delarbejdsgangen

I det følgende er krav til ESDH-løsningens understøttelse af delarbejdsgangen
Behandler sag beskrevet. Delarbejdsgangen er beskrevet ved en liste af krav.
Krav 14.

Advis - advis (friststyring)
Det er et krav, at brugeren skal kunne indsætte, rette og fjerne individuelle og organisatoriske adviser på sager og dokumenter - fx dato for, hvornår sagen forventes færdigbehandlet.

Krav 15.

Advis - tilknytning af abonnenter
Det er et krav, at brugeren skal kunne vælge at tilknytte abonnementer til indsatte
advis, så brugeren automatisk adviseres - fx via e-post eller ESDH-løsningen.

Krav 16.

Advis - faste adviseringer
Det er et krav, at der tilbydes faste adviseringer - fx ’dagens adviser’, ’ugens adviser’, ’månedens adviser’ etc. i relation til hhv. sagsbehandler og organisatorisk
enhed.
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Krav 17.

Advis - visning af advis i sags- og dokumentlister
Det er et krav, at advis skal kunne vises tydeligt i sags- og dokumentlister, så brugeren let kan overskue – fx om frister er overskredet.

Krav 18.

Udskrive sag
Det er et krav, at det skal være enkelt at udskrive en sag – fx skal man kunne udskrive alle eller udvalgte af sagens dokumenter og journalnotater til en printer i én
arbejdsgang.

Krav 19.

Udskrive sagsforklæde
Det er et krav, at det skal være muligt at udskrive et sagsforklæde i form af udvalgte metadata fra sagen.

Krav 20.

Overdragelse - overdrager sagsansvar
Det er et krav, at det skal være muligt at overdrage ansvaret for en sag fra én
sagsbehandler til en anden.

Krav 21.

Overdragelse – overdrager rettigheder til anden sagsbehandler
Det er et krav, at rettigheder til ændringer af metadata på sagen og rettigheder til
at tilgå dokumenter på sagen føres med, når sagsansvaret for en sag overføres til
en anden sagsbehandler.

Krav 22.

Overdragelse - logning og visning af sagsoverdragelseshistorik
Det er et krav, at sagsoverdragelse logges, så historik på sagsansvar let kan anskueliggøres.

Krav 23.

Intern processering og kvalitetssikring af dokumenter - understøttelse af
enkle brugssituationer
Det er et krav, at ESDH-løsningen tilbyder simple worksflows, der understøtter
enkle brugssituationer, herunder en godkendelse og intern høring.

Krav 24.

Intern processering og kvalitetssikring af dokumenter - godkendelse af sag
eller dokument
Det er et krav, at ESDH-løsningen tilbyder et simpelt workflow, hvor en sagsbehandler sender en sag eller et dokument til godkendelse hos en eller flere interne
parter, der foretager godkendelsen. Godkendelsen returneres til sagsbehandleren
og arkiveres på sagen som en selvstændig form for notering. Godkendelsesprocessen involverer sagsbehandleren og den eller dem, der skal godkende sagen eller
dokumentet.
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Krav 25.

Intern processering og kvalitetssikring af dokumenter - intern parallel
høring
Det er et krav, at ESDH-løsningen tilbyder et simpelt workflow, hvor en sagsbehandler sender en sag eller et dokument til en eller flere høringsparter, der samtidig kan udarbejde svar til sagsbehandleren. Svarene returneres til sagsbehandleren, når høringsparterne har behandlet høringsdokumentet. Svaret arkiveres automatisk på sagen som en selvstændig form for notering. Høringsprocessen involverer sagsbehandleren og en eller flere høringsparter.

Krav 26.

Intern processering og kvalitetssikring af dokumenter - intern seriel høring
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter simpelt workflow, hvor en sagsbehandler sender en sag eller et dokument til en række af høringsparter. Den første i rækken udfærdiger svar og videresender til næste part i rækken, der slutteligt
returnerer de samlede kommentarer til sagsbehandleren. Høringsprocessen involverer sagsbehandleren og en eller flere høringsparter.

Krav 27.

Intern processering og kvalitetssikring af dokumenter - opmærkning og
låsning af dokumentversion
Det et krav, at ESDH-løsningen i forbindelse med en godkendelse eller høring kan
sættes op til automatisk at opmærke og låse dokumentversionen som godkendt
eller været i høring.

Krav 28.

Intern processering og kvalitetssikring af dokumenter - registrering af de
enkelte trin
Det er et krav, at de enkelte trin i de simple workflows registreres i sagsprocessen,
så det er muligt og enkelt at se, hvilket trin i processen, der aktuelt er aktivt, og
hvornår og af hvem de enkelte trin skal udføres/er udført af.

Krav 29.

Intern processering og kvalitetssikring af dokumenter - dokumentation af
sagsprocessen
Det er et krav, at den dokumenterede sagsproces er tilgængelig for sagsbehandleren, både hvad angår aktive og historiske workflows.

Krav 30.

Intern processering og kvalitetssikring af dokumenter - rolle og
rettighedsstyring
Det er et krav, at det er muligt at arbejde med roller eller rettigheder til de simple
workflows, således at det fx kan specificeres, hvem der har mulighed for og/eller
har pligt til godkende/beslutte sagens videregivelse til næste trin.
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5.1.3. Afslutter sag – delarbejdsgang

Afslutning af en sag har ofte betydning for en række efterfølgende opgaver. Eksempelvis er der - i relation til afslutning af en sag - behov for statistiske udtræk
og en systemunderstøttelse af opgaverne arkivering, aflevering og senere kassation af sager og dokumenter.
I relation til afslutningen af sagen, skal det fx være muligt, at ESDH-løsningen
prompter brugeren for relevante sagsafslutningsspecifikke oplysninger af statistikog afleveringsmæssig betydning. Eksempelvis skal det være muligt at placere obligatoriske metadataopmærkninger i forbindelse med sagsafslutningen, hvis de
først er mulige/relevante at udfylde ved sagens afslutning.

Krav til systemunderstøttelse af delarbejdsgangen

I det følgende er krav til ESDH-løsningens understøttelse af delarbejdsgangen Afslutter sag beskrevet. Delarbejdsgangen er beskrevet som en usecase.
Krav 31.

Afslutter sag – Opfyldelse af usecase
ESDH-løsningen skal kunne understøtte aktøren, således at der kan afsluttes sager
som beskrevet i følgende usecase ”Afslutter Sag”.

Usecase

Navn: Afslutter sag
Aktør:
Sagsbehandler

Beskrivelse

Starttilstand

Forfatter:
FESD-enheden

Når de forretningsmæssige regler angiver det, kan en sag afsluttes.
Delarbejdsgangen skal sikre, at sagens dokumenter er på plads og i
orden. Aktøren ændrer sagens tilstand til afsluttet. Herved gøres
sagen ikke-redigerbar, så der ikke kan tilføjes nye dokumenter og
metadata ikke kan ændres. Samtidigt vil kassationstermin blive fast
sat.
Sagen er afgjort og færdigbehandlet i henhold til de
forretningsmæssige regler og kan afsluttes.

Normalforløb:
Trin Aktør
1
Ønsker at afslutte sagen.
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Ver:
1.0

System:
Prompter for oprydning og eventuelt
manglende metadata:
- Giver mulighed for at fjerne ikkejournaliserede dokumenter fra
sagen
- Prompter for stillingtagen til

Usecase

Navn: Afslutter sag
Aktør:
Sagsbehandler

2

3

4

Aktøren fjerner eventuelt ikkejournaliserede dokumenter fra
sagen, ved at flytte eller slette dem.
Påfører eventuelt
sagsafslutningsspecifikke metadata.

Variation(1)

2
3
4
5

Tjekker at nødvendig information er påført
(hvis ikke: prompter aktør igen).
Giver mulighed for at afslutte sagen.

Afslutter sagen.

Sluttilstand

Trin
1

Ver: Forfatter:
1.0
FESD-enheden
afleveringsfri dokumenter
- Prompter for påførsel af eventuelt
manglende
sagsafslutningsspecifikke og
obligatoriske metadata.
Flytter eller sletter de valgte dokumenter.

Gør sagen ikke-redigerbar, så metadata
ikke længere kan ændres og nye
dokumenter ikke kan tilføjes.
Genererer en kassationstermin.
Gemmer sagen med tilstand “afsluttet”.
Sagens tilstand er afsluttet, og sagen er ikke-redigerbar, så
dokumenter og metadata ikke kan ændres. Nødvendig information er
påført sagen. Eventuelle ikke-relevante dokumenter er fjernet, og
markeret, så de ikke medtages ved aflevering til offentligt arkiv. Der er
sat, sletningstermin og sletningsfrist på sagen.

Sagsafslutningen initieres via processtyring og sker automatisk.
Aktøren er et andet system, fx et workflow-system.
Aktør
System:
Sender procesinformation om, at
Tjekker at nødvendig information er påført
sagen skal afsluttes.
(hvis ikke: sender advis til relevant aktør
og afbryder den automatiske
sagsafslutning).
Flytter eller sletter dokumenter - hvis dette
er en del af procesinformationen.
Markerer evt. dokumenter, så de ved
aflevering til offentligt arkiv ikke omfattes af
afleveringen – hvis dette er en del af
procesinformationen.
Udgår
Udgår
Udgår
Gør sagen ikke-redigerbar, så metadata
ikke længere kan ændres og nye
dokumenter ikke kan tilføjes.
Genererer sletningstermin og sletningsfrist.
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Usecase

Navn: Afslutter sag
Aktør:
Sagsbehandler

Sluttilstand

Ver: Forfatter:
1.0
FESD-enheden
Gemmer sagen med tilstand “afsluttet”.
Sagens tilstand er afsluttet, og sagen er ikke-redigerbar, så
dokumenter og metadata ikke kan ændres. Nødvendig information er
påført sagen. Eventuelle ikke-relevante dokumenter er markeret, så
de ikke medtages ved aflevering til offentligt arkiv. Der er sat
kassationsterminer på sagen.

Variation(2)
Afslutter projektsag
Trin Aktør
1
Ønsker at afslutte sagen.

System:
Tjekker at undersag(er) er afsluttet (hvis
ikke: giver aktør besked om dette).
Prompter for oprydning og eventuelt
manglende metadata:
- Giver mulighed for at fjerne ikkejournaliserede dokumenter fra
sagen
- Prompter for stillingtagen til
afleveringsfri dokumenter
- Prompter for påførsel af eventuelt
manglende
sagsafslutningsspecifikke og
obligatoriske metadata.

2
Samme som normalforløb.
3
Samme som normalforløb.
4
Samme som normalforløb.
5
Samme som normalforløb.
Sluttilstand
Sagens (og dermed alle undersagers) tilstand er afsluttet, og sagen
er ikke-redigerbar, så dokumenter og metadata kan ikke ændres.
Nødvendig information er påført sagen. Eventuelle ikke-relevante
dokumenter er markeret, så de ikke medtages ved aflevering til
offentligt arkiv. Der er sat kassationsterminer på sagen.
Undtagelser:

Note

Hele eller dele af denne usecase kan udføres af journalmedarbejder i
stedet for sagsbehandler.
Rækkefølgen af de enkelte trin skal kunne varieres i det omfang, de
ikke er afhængige af oplysninger fra et tidligere trin.
Der ønskes en høj grad af automatisering af de i usecasen beskrevne
behov, i det omfang, det er muligt og relevant.
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Info. 5.

Beskrivelse af systemstøtte til sagsafslutning
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes behovet, som er skitseret i ”usecase Afslutter Sag” opfyldes. Der ønskes en konkret skitsering af den arbejdsgang, som aktøren involveres i på samme detailniveau, som fremgår af eksemplet i usecasen.

5.1.4. Tilknytter part – delarbejdsgang

Det at tilknytte eller oprette en part er en ofte udført opgave, der med fordel kan
effektiviseres. Alt for ofte er det ugennemskueligt, hvordan ESDH-løsningen benytter kendte informationer om parten til at automatisere og/eller systemunderstøtte selve tilknytningen/registreringen/oprettelsen af parten.
Fra brugerens synspunkt ville det være optimalt, hvis ESDH-løsningen sikrer:
• at registreringsprocessen i forbindelse med tilknytning af partsinformation
ligger så ’tæt på brugeren som muligt’.
• at partsinformationen ved nye tilknytninger altid er opdateret, også selvom
den ligger internt, dvs. at partsinformationen ligger i et partsregister som en
del af ESDH-løsningen.
• at tilknytningen mellem parter og sager/dokumenter mv. sker ensartet uanset
om parten er kendt af ESDH-løsningen eller ej
• at partsinformation i genkendeligt format (fx fra en e-post eller fra en Følgeseddel mv.) benyttes til automatisk registrering af alle relevante oplysninger
på parten.
• at en kendt/benyttet part oprettes i internt register i forbindelse med den første
tilknytning til en sag/et dokument mv.

Krav til systemunderstøttelse af delarbejdsgangen

I det følgende er krav til ESDH-løsningens understøttelse af delarbejdsgangen
Tilknytter part beskrevet. Delarbejdsgangen er beskrevet som usecase efterfulgt af
en række konkrete krav.
Krav 32.

Tilknytter part – opfyldelse af usecase
ESDH-løsningen skal kunne understøtte aktøren, således at der kan tilknyttes en
part til sagen som beskrevet i følgende ”usecase Tilknytter part”.

Usecase

Navn: Tilknytter part
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Aktør:
Sagsbehandler
Beskrivelse

Forfatter:
FESD-enheden

Sagsbehandleren opretter sagen på baggrund af en indgående og fordelt post. I
forbindelse med sagsoprettelsen skal sagen have tilknyttet en part. Sagsbehandleren
har brevet tilgængeligt i digitalt format og ESDH-løsningen har CPR/CVR-nr.
tilgængeligt i genkendt format. ESDH-løsningen benytter den kendte information til at
lette opgaven med at tilknytte parten til sagen.
Det er vigtigt for sagsbehandleren, at ESDH-løsningen understøtter en ensartet
proces for tilknytning af parter, uanset om parten skal registreres manuelt eller
fremsøges/overføres fra internt/eksternt register.
Parten er ikke kendt af/registreret i ESDH-løsningen i forvejen, men navn/myndighed
og CPR/CVR-nr. er tilgået myndigheden via den sagsinitierende forsendelse. Den
unikke identifikator (CPR/CVR-nr.) er - via opmærkning ifm. skanning eller kontrolleret
digital modtagelse - tilgået ESDH-løsningen i kendt format.

Starttilstand

Normalforløb:
Trin
Aktør
1
Vælger at tilknytte part på den oprettede sag.

2

Ver:
1.0

Igangsætter søgningen for at finde part.

System:
ESDH-løsningen stiller søgefunktionalitet til
rådighed, hvor unik identifikator er overført/udfyldt
per automatik.
CPR/CVR-nr. benyttes af ESDH-løsningens
søgefunktion til at undersøge om parten er kendt af
ESDH-løsningen. Finder ud af, at parten ikke er
kendt af ESDH-løsningen.
Slår op i centralt (eller decentralt) person eller
virksomhedsregister og finder
personen/myndigheden.
Medtager den information fra registreret, der er
relevant ift. at oprette en lokal systemudgave af
parten og ift. at tilknytte parten til en sag.
Overfører al tilgængelig og relevant information til
Tilknytter part-skærmbilledet.
Prompter for evt. yderligere obligatorisk information
relateret til oprettelse af part i det lokale partsregister
(dvs. information, der ikke er omfattet af det centrale
register eller partstilknytningen på sagen).

3

Påfører partsrelevante metadata, der ikke er
omfattet af det centrale register.
Vælger at tilknytte parten til sagen.

4

Påfører obligatoriske oplysninger på parten til Opretter parten i det lokale register med:
brug for oprettelse i lokalt register. Tilknytter
− Relevant information fra det eksterne register
parten på sagen.
− Relevant information tilføjet af aktøren
− Markering af, at parten er oprettet via centralt
(eller decentralt) person- eller
virksomhedsregister
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Usecase

Navn: Tilknytter part

Aktør:
Sagsbehandler

Ver:
1.0

Forfatter:
FESD-enheden

Tilknytter parten på sagen med:
− Relevant infomation på parten
− Relation mellem parten i det lokale register og
parten tilknyttet sagen.
Parten er tilknyttet sagen og oprettet i et lokalt register med anvisning af at parten er
hentet fra CPR/CVR.

Sluttilstand

Variation(1)
Trin
1

2

ESDH-løsningen er ikke bekendt med CPR/CVR-nr. Aktøren er bekendt med
CPR/CVR-nr. fra papirbaseret eller digitalt brev og anviser det manuelt.
Aktør
System:
Vælger at tilknytte part på den oprettede sag. ESDH-løsningen stiller søgefunktionalitet til
rådighed, hvor unik identifikator mv. kan indtastes af
brugeren
Udfylder søgebilledet med kendte data og
Indtastede data (CPR/CVR-nr. mv) benyttes af
igangsætter søgningen for at finde part.
ESDH-løsningens søgefunktion til at undersøge om
parten er kendt af ESDH-løsningen. Finder ud af at
parten ikke er kendt af ESDH-løsningen.
Slår op i centralt (eller decentralt) person eller
virksomhedsregister og finder
personen/myndigheden.
Medtager den information fra registreret, der er
relevant ift. at oprette en lokal systemudgave af
parten og ift. at tilknytte parten til en sag.
Overfører al tilgængelig og relevant information til
Tilknytter part-skærmbilledet.

3
Samme som normalforløb
4
Samme som normalforløb
Sluttilstand
Parten er tilknyttet sagen og oprettet i et lokalt register med anvisning af, at parten er
hentet fra CPR/CVR.
Undtagelser:
Alternativet med et decentralt register er kun gældende for Personregister. Der er ikke lovmæssigt belæg for
at etablere en decentral udgave af virksomhedsregistreret.

Note

Rækkefølgen af de enkelte trin skal kunne varieres i det omfang, de ikke er
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Usecase

Navn: Tilknytter part

Aktør:
Ver:
Forfatter:
Sagsbehandler
1.0
FESD-enheden
afhængige af oplysninger fra et tidligere trin.
Der ønskes en høj grad af automatisering af de i usecasen beskrevne behov, i det
omfang, det er muligt og relevant.

Info. 6.

Beskrivelse af systemstøtte til tilknytning af part
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes behovet, som er skitseret i usecase ”Tilknytter part” opfyldes. Der ønskes en konkret skitsering af den arbejdsgang, som aktøren involveres i på samme detailniveau, som fremgår af eksemplet i usecasen.

Krav 33.

Tilknytning af part via decentralt partsregister
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan integrere til et decentralt partsregister, hvis
myndigheden gør brug af et sådant.

Krav 34.

Let adgang til sagens parter ved tilknytning af part på dokumenter,
aktiviteter mv.
Det er et krav, at sagsbehandleren let kan få overblik over og tilknytte parter fra
sagen til dokumenter, aktiviteter mv.

Krav 35.

Oprettelse af part, som ikke er kendt i andre registre
Det er et krav, at det er muligt at tilknytte en part på sagen, som hverken er oprettet eller kendt i nogle registre, såvel eksterne som interne.

Krav 36.

Automatisk overførsel af partsinformationer tilgået myndigheden pr. e-post
Det er et krav, at den partsinformation, der tilgår myndigheden per e-post automatisk overføres til søge- og registreringsbilleder ifm. journaliseringen af indgående
e-post. Hvis der er tale om et sagsinitierende dokument skal informationen kunne
overføres til Tilknyt-part søgebilledet nævnt i usecasen Tilknytter ukendt part via
unik identifikator.

Krav 37.

Automatisk overførsel/brug af partsinformationer tilgået myndigheden pr.
Følgeseddel
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan understøtte, at den partsinformation, der
tilgår myndigheden pr. Følgeseddel automatisk overføres ifm. journaliseringen af
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dokumenter, der følger med følgesedlen. Hvis følgesedlen følger et sagsinitierende dokument, skal partsinformationen kunne overføres til Tilknyt-part søgebilledet nævnt i usecasen Tilknytter ukendt part via unik identifikator.
Krav 38.

Synkronisering af ESDH-register op imod partsregister
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter, at der i forbindelse med løbende
opdatering af et centralt/decentralt personregister kan ske en synkronisering af de
parter i ESDH-registeret, som er hentet fra det centrale/decentrale personregister.

Krav 39.

Mulighed for synkronisering af virksomheder mv. i ESDH-registerregister
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan understøtte, at det er muligt at få masseopdateret alle de virksomheder i det lokale partsregister, der er indhentet via opslag i
det centrale virksomhedsregister iht. scenarium beskrevet i usecasen Tilknytter
ukendt part via unik identifikator.

Krav 40.

Fastholdelse af partshistorik på tidligere og eksisterende sager
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan fastholde partshistorik og opdateret information på tidligere og eksisterende sager til brug for partstilknytning på nye sager.

Info. 7.

Beskrivelse af funktionalitet til synkronisering af ESDH-register
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 38- 40.
5.1.5. Modtager og placerer post - delarbejdsgang

At modtage og placere post dækker de aktiviteter, der er forbundet med håndtering af information og dokumenter, såvel i papirform som digitalt, fra de modtages i myndigheden til de er korrekt registreret i ESDH-løsningen. Denne arbejdsgang ligger således i forlængelse af en evt. skanningsproces. Begrebet post dækker al ”henvendelse” til myndigheden fra omverdenen samt overdragelser og henvendelser internt. Henvendelsen kan ske via e-post, papirbaseret post, internt i
ESDH-løsningen, fra eksternt system eller fra portal eller hjemmeside. Post dækker således både vedhæftede dokumenter, digital signatur, skanningsoutput mv.
For at gøre posthåndteringen mere ensartet for myndighederne, skal ESDHpostkassen kunne håndtere al indgående post på en for brugerne ensartet måde,
uanset om det er digitaliseret via skanning eller modtaget digitalt.
Hvis det skal være muligt for ESDH-postkassen, at håndtere post ensartet kræver
det, at de forskellige kilder til modtagelse kan levere posten i et for ESDHpostkassen kendt format. For at målrette og konkretisere opgaven med ESDHpostkassen bruges FESD-standarder for digitale følgesedler, som fælles og kendte
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formater. Det vil sige, som de formater ESDH-postkassen skal kunne håndtere og
som kildesystemer og services skal kunne levere data i.
eFølgeseddel og Datafølgeseddel

Muligheden for at automatisere og effektivisere processerne relateret til dataudveksling og ensartet håndtering af indgående post hænger tæt sammen med mere
konkret implementering af følgesedlen i FESD-løsningerne.
Følgeseddel som FESD-standard foreligger for nuværende i to gældende versioner:
1. eFølgeseddel (også kaldt FESD Packet) - FESD- og FESD-kompatible systemers udvekslingsformat for ikke-sagsrelaterede dokumenter inklusiv
metadata på dokumentniveau (om dokumentet samt afsender/modtager).
2. Datafølgeseddel - FESD- og FESD-kompatible systemers udvekslingsformat for sagsrelaterede dokumenter inklusiv metadata på sags- og dokumentniveau (om sagen, dokumentet, parter afsendere/modtagere).
En væsentlig forskel på formaterne er således at:
•
•

eFølgeseddel kan overføre dokumenter mellem myndigheder uden behov for en sagsbinding
datafølgeseddel kan overdrage en komplet sag inklusiv dokumenter og
partsinformationer

Hvert format har sin styrke og anvendelighed afhængigt af, hvordan myndigheden
arbejder og gør brug af sagsbegrebet. I kravspecifikationen bruges begrebet Følgeseddel som dækkende for begge de gældende standarder medmindre andet er
anvist.
Udover at præcisere brugen af følgeseddel-begreber, er formålet med dette afsnit
at beskrive, hvorledes følgesedlen er ønskes implementeret i forbindelse med
FESD II.
Konkret implementering af Følgeseddel-logik

Da FESD-løsningerne som grundvilkår skal kunne gribe og aflevere sager og dokumenter i Følgeseddel-format, er det oplagt at gøre følgesedlen til ’transportformatet’ mellem den enkelte myndighed og omverdenen – dækkende andre myndigheder, borgere og øvrige interessenter.
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Følgesedlen skal benyttes til at sikre overdragelse, afsendelse og modtagelse af
data og dokumenter på en ensartet måde. Denne sikring opnås ved at etablere
funktionslogik i ESDH-løsningen, der gør brug af Følgesedlen som det udvekslingsformat håndtering af indgående og udgående post baseres på. Et eksempel på
dette er en målretning af ESDH-løsningernes funktionalitet til at håndtere indgående post. ESDH-postkassen, som den er kaldt i kravspecifikationen, ønskes bearbejdet således, at den understøtter ensartet modtagelse og registrering af indgående post uafhængigt af forsendelsesform.
Det betyder, at leverandørerne skal tænke Følgesedlen ind i de forskellige kanaler
til modtagelse og afsendelse af post. Eksempelvis er det ikke nok, at skanningsløsningen kan dirigere traditionel og digitaliseret post ind i ESDH-løsningen. Det
samme skal e-postløsning kunne, således at elektronisk post, der ikke umiddelbart
kan journaliseres af den modtagne part, kan dirigeres ind i ESDH-løsningen, således, at det bliver omfattet af en ensartet procedure for modtagelse og fordeling af
journalpligtig post.
For myndigheden betyder det, at benyttede blanketløsninger og selvbetjeningsløsninger på portal og hjemmesider skal sættes op til at ’aflevere’ til ESDHløsningen i Følgeseddelformat.
For ESDH-leverandørerne skal fokus være på konkret implementering af standarderne i ESDH-løsningen. ESDH-løsningen skal kunne gribe og omforme til og fra
Følgesedlen, som en integreret del af de processer, der har med afsendelse og
modtagelse at gøre.
Udover de to usecases er der stillet konkrete krav til ESDH-postkassen og til
funktionalitet til præjournalisering og integration mellem E-post systemet og
ESDH-løsningen.

Krav til systemunderstøttelse af delarbejdsgangen

I det følgende er krav til ESDH-løsningens understøttelse af delarbejdsgangen
Modtager og placerer post beskrevet. Delarbejdsgangen er beskrevet som usecases efterfulgt af en række konkrete krav.
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Krav 41.

Modtager og fordeler post sendt i standardiseret format – Opfyldelse af
usecase
ESDH-løsningen skal kunne understøtte, at der kan modtages og placeres indgående post som beskrevet i følgende usecase: ”Modtager og placerer post sendt i
standardiseret format”.

Usecase

Navn: Modtager og fordeler post sendt i standardiseret format
Aktør:
Sagsbehandler

Beskrivelse

Ver:
0.9

Forfatter:
TMB

Udgangspunktet for modtagelsen er, at:
−
−
−

−

en myndighed via system-til-system integration har sendt en sag eller et/flere
dokumenter i Følgeseddelformat
en myndighed via sikker e-post har sendt en sag eller et/flere dokumenter i
Følgeseddelformat
en borger/organisation/myndighed via myndighedens portal/hjemmeside har
indtastet en række oplysninger og sendt et/flere dokumenter til eksisterende
eller ny sag (pakket i Følgeseddelformat).
en skanningsoperatør ifm indskanning af et dokument har beriget dokumentet
med en række metadata via afkrydsning og/eller brug af stregkodeskilleark
mv. (overført til ESDH-løsningen i Følgeseddelformat)

Fælles for alle situationer er ensartet levering af data og dokumenter i Følgeseddelformat. Følgesedlen enten lander eller bliver placeret på en systemlokation, som
ESDH-postkassen trækker og viser poster fra.
I ESDH-postkassen kan sagsbehandler eller journalmedarbejder (afhængigt af om
der gennemføres central eller decentral journalisering af indgående dokumenter)
vælge at:
− få vist det eller de konkrete dokumenter, der er tilknyttet posten
− få vist metadata fra Følgesedlen i et præjournaliseringsvindue, der kan beriges med yderligere metadata
− placere posten hos en anden sagsbehandler eller enhed
− oprette dokument(er) i ESDH-løsningen med automatisk overførsel af metadata fra Følgesedlen (sags-id, afsender og modtager, dokumenttype mv)
− oprette ny sag i ESDH-løsningen med automatisk overførsel af metadata fra
Følgesedlen (sagsbeskrivelse, sagstype, part, afsender og modtager, mv.).
Starttilstanden for ”Modtager og fordeler post…” er, at aktøren modtager en
forsendelse som en post i ESDH-postkassen.

Starttilstand

Normalforløb:
Trin
Aktør
1
Åbner ESDH-løsningen og tilgår ESDHpostkassen tilhørende aktørens
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System:
ESDH-postkassen viser den ikke-journaliserede
post, der er tilgået aktørens organisatoriske enhed i

Usecase

Navn: Modtager og fordeler post sendt i standardiseret format

Aktør:
Sagsbehandler
organisatorisk enhed.

2

Vælger en post i ESDH-postkassen

3

Vælger relevant(e) funktion(er) (fx at se dokumenter i forsendelsen, så den kan beriges
med metadata og fordeles)

Ver:
Forfatter:
0.9
TMB
ESDH-løsningen. Hver forsendelse optræder i
postkassen som en selvstændig post med en række
metadata tilknyttet:
− Afsender
− Modtagelsestidspunkt
− Ansvarlig enhed
− Ansvarlig sagsbehandler
− Posttype (Ny sag, Dokument til eksisterende
sag, Overført sag, Ikke genkendt dokument
mv.)
Stiller relevante/tilladte funktioner til rådighed på
baggrund af fx forsendelsestype og brugerrolle.
Funktionerne i ESDH-postkassen giver mulighed for
at:
− Se dokument(er) i forsendelse
− Se/redigere oplysninger om forsendelsen
− Fordele post til anden enhed/sagsbehandler
− Oprette og journaliserer/initierer journalisering
af dokument(er) pba. forsendelse
− Oprette sag pba. forsendelse
Stiller brugerflade og funktionalitet til rådighed for
valgt funktion.

Systemet prompter evt. for klassificering og/eller
Bruger vælger evt. funktionen Fordel post til
trækker på styringslogik for at kunne fordele posten
anden enhed/sagsbehandler (hvis ikke
efter ansvarsområder/ressourcebelastning mv.
oprettet og journaliseret i trin 3)
Sluttilstand
Dokumentet er fordelt til den rette sagsbehandler/enhed beriget med kendte
metadata således at færdigjournalisering kan automatiseres/gennemføres med et
minimum af manuel indsats. Alternativt er forsendelsen journaliseret på ny eller
eksisterende sag.
Note
Trin 1 vil variere fra myndighed til myndiged afhængigt af om der arbejdes med
central eller decentral oprettelse/journalisering af sager og dokumenter.
De enkelte trin kan udføres af andre end sagsbehandler, fx journalmedarbejder.
Rækkefølgen af de enkelte trin skal kunne varieres i det omfang, de ikke er
afhængige af oplysninger fra et tidligere trin.
Der ønskes en høj grad af automatisering af de i usecasen beskrevne behov, i det
omfang, det er muligt og relevant.
4
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Info. 8.

Beskrivelse af funktionalitet og brugerflade til understøttelse af Modtagelse
og placering af post i standardiseret format
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes behovet, som er skitseret i usecase ”Modtager og placerer post sendt i standardiseret format” opfyldes. Der ønskes en konkret skitsering af den arbejdsgang, som aktøren involveres i på samme detailniveau, som fremgår af eksemplet i usecasen.

Krav 42.

Modtagelse og standardisering/journalisering af ikke-standardiseret post fra
e-post system – Opfyldelse af usecase
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter, at der kan modtages og placeres
indgående post som beskrevet i følgende usecase: ”Modtager og standardiserer/journaliserer ikke-standardiseret post fra e-post system”.

Usecase

Navn: Modtager og standardiserer/journaliserer ikke-standardiseret post
Aktør:
Sagsbehandler

Beskrivelse

Ver:
0.9

Forfatter:
TMB

Langt størstedelen af den e-Post, der tilgår en myndighed, er i FESDstandardiserings-øjemed at betragte som ikke-standardiseret post. Det er ganske
almindelig e-post med fortællende tekst og vedhæftede dokumenter. Både e-post og
de vedhæftede dokumenter vil som regel være i standard formater (msg-, doc-, .txt-,
pdf-filer mv), men de vil ikke være pakket ind i en FESD-standard som eFølgeseddel
eller Datafølgeseddel. Der kan både være tale om sikker og ikke-sikker e-Post, hvorfor digital signatur mv. skal kunne håndteres.
Forudfyldte metadata vil være begrænset til de informationer ESDH-løsningen kan
trække fra e-posten:
− Afsenderoplysninger (e-postadresse, mv.)
− Forsendelsesoplysninger (afsendelsestidspunkt, modtagelsestidspunkt mv.)
− Dokumentoplysninger (dokumenttype, dokumentformat mv.)
− Mv.
ESDH-løsningen bringer sagsbehandleren så langt som muligt i modtagelses- og
standardiserings-/journaliseringsprocessen. Afhængigt af kendskab og beføjelser
kan sagsbehandleren:
− Færdigjournalisere den indgående post på en eksisterende eller ny sag.
− Se, redigere og tilføje kendte og foreslåede metadata om forsendelsen via
en præjournaliseringsfunktion. Sagsbehandleren kan berige
præjournaliseringen med yderligere information evt. hentet fra selve eposten eller vedhæftede dokumenter.
− Overføre e-posten til ESDH-postkassen inkl. præjournaliseringen bestående
af systemudfyldte standardværdier, samt evt. metadata tilføjet og/eller
redigeret af sagsbehandleren.
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Usecase

Navn: Modtager og standardiserer/journaliserer ikke-standardiseret post
Aktør:
Sagsbehandler

Ver:
0.9

Forfatter:
TMB

Hvis præjournaliseringsfunktionen brugs- og genkendelsesmæssigt er
sammenfaldende med standard dokumentregistreringsfunktionen fra e-post
systemet, er det at foretrække. Det er dog vigtigt, at der ikke er krav til udfyldelse af
obligatoriske felter, da det ikke er sikkert, at sagsbehandleren har den nødvendige
viden. Yderligere er det vigtigt, at præjournaliseringer afleverer i et format, som
ESDH-postkassen kan læse – altså en variation/udgave af Følgesedlen.
Når først e-posten er ’standardiseret’ og landet i ESDH-postkassen varetages den
resterende del af modtagelses- og placeringsprocessen, som den standardiserde
post modtaget i FESD-format.
Starttilstanden er, at aktøren modtager en forsendelse som en e-post i myndighedens
e-post system. E-posten er uden Følgeseddel.

Starttilstand

Normalforløb:
Trin
Aktør
1
Står i E-post systemet og vælger/åbner en epost, der er journalpligtig.

2a

2b

Vælger at journalisere e-post i ESDH-system

Vælger at præregistrere e-post i ESDH-
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System:
Stiller relevante integrationsfunktioner til rådighed
efter valg/åbning af e-post i e-post systemet.
Funktionerne giver mulighed for at:
− Journalisere e-post i ESDH-system (trin 2a)
− Præregistrere e-post i ESDH-system (trin 2b)
− Overføre e-post til ESDH-postkasse (trin 2c)
Stiller standard integrationsbrugerflade til rådighed
til journalisering af e-post/oprettelse af dokument (se
afsnit 7.1.1).
Fx på relevante funktioner i standard integrationsbrugerflade til journalisering er:
− Automatisk overførsel af relevante informationer
fra e-post til søge- og registreringsfelter
− Hurtig adgang til registrering på alle obligatoriske felter.
− Let adgang til sager med e-post afsender som
sagsdeltager.
− Let fremsøgning af eksisterende sag samt adgang til oprettelse af ny sag.
− Mulighed for at registrere vedhæftede dokumenter som selvstændige dokumenter.
− Håndtering af digital signatur/sikker e-post forklæde (fx via logning ifm. udpakning).
Stiller brugerflade til rådighed til præjournalisering

Usecase

Navn: Modtager og standardiserer/journaliserer ikke-standardiseret post
Aktør:
Sagsbehandler

system.

2c

3

Vælger at overføre e-post til ESDHpostkasse.

Modtager og fordeler post i standardiseret
format fra ESDH-postkassen

Sluttilstand

Ver:
0.9

Forfatter:
TMB

af e-post.
Fx på relevante funktioner i præjournaliseringsbrugerfladen er:
− Automatisk overførsel af relevante informationer
fra e-post til registreringsfelter.
− Hurtigt overblik over/adgang til alle obligatoriske
felter.
− Mulighed for at redigere og tilføje metadataværdier på både e-post (hoveddokument) og
vedhæftede dokumenter (bilag).
− Mulighed for at påføre ansvarlig enhed og
sagsbehandler for e-posten.
− Mulighed for direkte overførsel af af præjournaliseringen (i følgeseddelformat) og e-posten til
ESDH-postkassen.
Stiller brugerflade til rådighed til overførsel af e-post
(inkl. præjournalisering i følgeseddel-format) til
ESDH-postkassen.
Fx på relevante funktioner i overførselsbrugerfladen
er:
− Overblik over ikke-redigerbare informationer der
overføres til ESDH-postkassen (Afsenderinfo,
Afsenderkilde, Tidspunkt mv.).
− Valg af Ansvarlig enhed (evt. sat ifm.
Præjournalisering).
− Evt. valg Ansvarlig sagsbehandler (evt. sat ifm.
Præjournalisering).
− Valg af Posttype (Ny sag, Dokument til
eksisterende sag, Overført sag, Ikke genkendt
dokument mv.)
(Se første usecase)

Dokumentet er fordelt til den rette sagsbehandler/enhed beriget med kendte
metadata således at færdigjournalisering kan automatiseres/gennemføres med et
minimum af manuel indsats. Alternativt er forsendelsen journaliseret på ny eller
eksisterende sag.
Præjournaliseringen sikrer standardisering af ikke-standardiseret post, hvorfor trin 3
er sammenfaldende med trin 1 i den første/relaterede usecase. Da første usecase
udgør den sidste del af denne usecase ender sluttilstanden med at være den samme.

Note
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Usecase

Navn: Modtager og standardiserer/journaliserer ikke-standardiseret post
Aktør:
Ver:
Forfatter:
Sagsbehandler
0.9
TMB
Rækkefølgen af de enkelte trin skal kunne varieres i det omfang, de ikke er
afhængige af oplysninger fra et tidligere trin.
Der ønskes en høj grad af automatisering af de i usecasen beskrevne behov, i det
omfang, det er muligt og relevant.

Info. 9.

Beskrivelse af funktionalitet og brugerflade til Modtagelse og placering af
ikke-standardiseret post
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes behovet, som er skitseret i usecase ”Modtager og standardiserer/journaliserer ikke-standardiseret post fra e-post system” opfyldes. Der ønskes en konkret skitsering af den arbejdsgang, som aktøren involveres i på samme detail niveau, som fremgår af eksemplet i usecasen.
Præjournalisering
Formålet med en præjournaliseringsfunktion, der kan arbejde med de gældende
standarder for følgeseddel, er at skabe en fælles indgang til ESDH-løsningen. Derudover
skal præjournaliseringen sikre, at al kendt information kan genbruges og automatisk
overføres ifm. journalisering af dokumenter, samt at dokumenter kan beriges med
metadata i kendt og ønsket omfang, hvor det måtte være relevant og muligt.

Da Følgesedlen kan variere i størrelse og indhold – fra eFølgeseddel med ét dokument til
Datafølgeseddel med en større mængde sagsdata og dokumenter - er det vigtigt, at
brugergrænsefladen på Præjournaliseringsfunktionen kan varieres, således at den kan
målrettes den konkrete opgave. Den skal fx kunne rumme og præsentere en hel sag med
metadata på både sag og journalpost samt flere dokumenter og parter/roller på både sagsog dokument-niveau. I andre tilfælde skal den blot give mulighed for begrænset
metadataberigelse på et enkelt dokument og overførsel til ESDH-postkassen.
Det er et ønske, at de præjournaliseringsfunktioner, der stort set svarer til standardfunktioner i ESDH-løsningen gør brug af den samme brugerflade, således at der er genkendelighed og sammenhæng med den resterende ESDH-løsning.
Krav 43.

Præjournalisering - lagring og registrering af modtaget e-post i ESDHløsningen
Det er et krav, at ESDH-løsningen tilbyder en præjournaliseringsfunktion, der så
vidt muligt sikrer fleksibilitet og automatisering i modtagelses- og placeringsprocessen. I præjournaliseringen skal ESDH-løsningen fx understøtte:
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•
•
•
•
•

automatisk overførsel af relevante informationer fra e-post til registreringsfelter
hurtigt overblik over/adgang til alle obligatoriske felter
mulighed for at redigere og tilføje metadataværdier på både e-post (hoveddokument) og vedhæftede dokumenter (bilag)
mulighed for at påføre ansvarlig enhed og sagsbehandler for e-posten
mulighed for direkte overførsel af af præjournaliseringen (i følgeseddelformat) og e-posten til ESDH-postkassen

Krav 44.

Præjournalisering – følgeseddel som grundlag
Det er et krav, at præjournaliseringsfunktionen er baseret på Følgesedlen, således
at den kan arbejde på og viderelevere data i Følgeseddel-format.

Krav 45.

Præjournalisering – varierende brugerflade
Det er et krav, at præjournaliseringsfunktionen kan varieres med hensyn til brugerfladen, således at den er målrettet den konkrete sagsbehandlingsopgave.

Krav 46.

Præjournalisering – genkendelighed i forhold til brugerflade
Det er et krav, at præjournaliseringsfunktionens varierende brugerflade så vidt
muligt baseres på ESDH-løsningens standardfunktion til håndtering af lignende
registrerings-/journaliseringsopgave.

Krav 47.

Præjournalisering – indhentning af standardværdier
Det er et krav, at funktionen uafhængigt af brugssituation kan sættes op således at
så mange metadata som muligt kan indhentes fra det de modtagne dokumenter.

Krav 48.

Præjournalisering – håndtering af obligatoriske værdier
Det er et krav, at det for brugeren er synligt, hvilke felter, der er obligatoriske i
forbindelse med journalisering af et dokument. Det skal til gengæld være muligt
for brugeren, der kun har mulighed for at præregistre, at overføre dokumenter til
ESDH-postkassen uden at udfylde alle obligatoriske felter. En evt. problemstilling
kan evt. løses med midlertidige dummy-værdier i obligatoriske felter.

Krav 49.

Præjournalisering – opstart af funktion udenfor ESDH-løsningen
Det er et krav, at præjournaliseringsfunktionen kan aktiveres udenfor ESDHløsningen. Det gælder både fra e-post systemet og fra andre systemer eller fil-drev
mv., hvor brugerne ønsker at overføre dokumenter til ESDH-løsningen. Afhængigt af situationen skal dokumentet kunne færdigregistreres, præjournaliseres
og/eller overføres til ESDH-postkassen.
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Krav 50.

Præjournalisering – adgang til opgaveklassifikation
Det skal i forbindelse med præjournalisering være muligt at gøre brug af myndighedens Journal/Emne-/Facetplan.

Krav 51.

Præjournalisering – overførsel til ESDH-postkassen
Det er et krav, at det i forbindelse med præjournaliseringen er muligt at overføre
forsendelsen/posten til ESDH-postkassen for en valgt enhed og/eller sagsbehandler.

Info. 10.

Beskrivelse af præjournaliseringsfunktion
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 43-51.

Krav 52.

ESDH-postkassen - understøttelse og facilitering af postmodtagelse
Det er et krav, at ESDH-løsningen stiller en systempostkasse til rådighed, der indeholder faciliteter til modtagelse og placering af alle former for digitaliseret dokumentation, uanset om dokumenterne tilgår myndigheden i papirform eller digitalt. Eksempler på relevant funktionalitet er:
• vis dokument(er) i forsendelse
• vis/rediger oplysninger om forsendelsen
• fordel post til anden enhed/sagsbehandler
• opret dokument(er) pba. forsendelse
• opret sag på baggrund af forsendelse

Krav 53.

ESDH-postkassen - rollestyret adgang til fordelingsfunktioner
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan begrænse adgangen til ESDH-postkassens
fordelingsfunktioner baseret på fx brugerrolle.

Krav 54.

ESDH-postkassen - håndtering af al digitaliseret post
Det er et krav, at ESDH-postkassen kan håndtere alle dokumenter/digitaliseret
post som dirigeres til postkassen. Det gælder både:
• e-post, fx fra central mailboks
• skannet papirpost
• følgesedler
• dokumenter modtaget fra Portal/hjemmeside
• dokumenter overført fra fildrev mv.
• sager og/eller dokumenter overført via system-til-systemintegration
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Info. 11.

Beskrivelse af ESDH-/systempostkasse-funktion
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 52-54.

Krav 55.

E-post - lagring og registrering af modtaget e-post i ESDH-løsningen
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan integreres med organisationens
e-postsystem, således at den enkelte bruger kan lagre og registrere modtaget
e-post i ESDH-løsningen. I registreringen skal ESDH-løsningen fx understøtte:
• overførsel af relevante informationer fra e-post til søge- og registreringsfelter
• hurtig adgang til registrering på alle obligatoriske felter
• let adgang til sager med e-post afsender som sagsdeltager
• let fremsøgning af eksisterende sag samt adgang til oprettelse af ny sag
• mulighed for at registrere vedhæftede dokumenter som selvstændige
dokumenter
• håndtering af digital signatur/sikker e-post forklæde (fx via logning i
forbindelse med udpakning)

Krav 56.

E-post - muligheder for lagring af filer, der er vedhæftet en e-post
Det er et krav, at myndigheden selv skal kunne vælge, hvorvidt filer, der er vedhæftet en e-postmeddelelse, skal lagres på samme måde som de er modtaget, altså
som vedhæftede filer til en e-postmeddelelse, eller som selvstændige dokumenter.
Brugeren skal ligeledes kunne vælge, hvilke af de vedhæftede filer, der skal lagres
sammen med e-posten.

Krav 57.

E-post - håndtering af e-post forsynet med digital signatur
Det er et krav, at ESDH-løsningen skal kunne håndtere e-post meddelelser forsynet med digital signatur. Den originale digitale signatur skal af bevismæssige
grunde enten kunne lagres i ESDH-løsningen sammen med meddelelsen, eller den
digitale signatur skal fjernes fra meddelelsen efter, at der er foretaget en undersøgelse af signaturens gyldighed, og resultatet af undersøgelsen skal lagres sammen
med meddelelsen. Krav til brugen og lagringen af digital signatur findes i afsnit
6.2.4.1, vedr. Brugerstyring og sikkerhed.

Krav 58.

E-post - automatisk generering af oplysninger pba. e-post systemet
Det er et krav, at ESDH-løsningen automatisk genererer oplysninger om fx dokumenttitel, tidspunkt og dokumenttype på grundlag af oplysninger hentet fra
e-post systemet, når brugeren har modtaget en e-post.
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Krav 59.

E-post - håndtering af e-post forsynet med Følgeseddel
Det er et krav, at ESDH-løsningen skal kunne håndtere e-post forsynet med Følgeseddel. ESDH-løsningen skal kunne anvende de fra Følgesedlen medsendte metadata i forbindelse med registrering af e-posten i ESDH-løsningen.

Info. 12.

Beskrivelse af funktionalitet til registrering af e-post med digital signatur og
Følgeseddel
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 55-59.

5.1.6. Danner og afsender post – delarbejdsgang

Når post afsendes og modtages myndigheder imellem, er der krav til kommunikationsformen iht. eDag 2 mv. Når post sendes til borgere eller andre private interessenter, kan kommunikationsformen variere afhængigt af hvilken kommunikationsform borgeren ønsker og har givet tilsagn til.
Den ønskede udvikling er, at en stadig større del af kommunikationen myndigheder imellem og med borgerne bliver digital, sikker og ensartet, uden at det stiller
krav til borgerens kontor- eller e-post løsning. Sikker e-post og signering med digital signatur er centrale systemelementer, når vi taler kommunikation myndighederne imellem. I relation til borgere og øvrige interessenter, er det sværere at stille
krav til brug af standarder og elementer som digital signatur og sikker e-post.
Kommunikationsvejene til borgerne skal gerne have samme grad af sikkerhed
men være format- og teknologiuafhængige.
Såvel teknologi- og formatuafhængighed, som høj grad af sikkerhed kan nås ved
brug af fx Digital signatur og den offentlige dokumentboks (DKAL), der er tiltænkt en central rolle, i den fremtidige kommunikation mellem myndigheder og
borgere. Hvis en borger giver tilsagn om kommunikation via dokumentboks skal
dannelse og afsendelse af dokumenter kunne ske via pakning af post i et vedtaget
format for publiceringen til dokumentboks, hvorefter borgeren vil blive adviceret
via Nem-SMS mv. Dokumentboksen vil så sikre både formatuafhængighed - ved
at stille ’Læs/svar/vedhæft’-funktionalitet til rådighed på portalen - og sikkerhed
ved at gøre brug af digital signatur ifm. pålogning.
ESDH-løsningerne skal derfor indenfor kort tid kunne understøtte e-post uafhængig publicering og advisering samt automatiseret og differentieret dannelse og distribution af dokumenter.
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Krav til systemunderstøttelse af delarbejdsgangen

I det følgende er krav til ESDH-løsningens understøttelse af delarbejdsgangen
Danner og afsender post beskrevet. Delarbejdsgangen er beskrevet som to usecases efterfulgt af en række konkrete krav..

Krav 60.

Danner og afsender post til én modtager – opfyldelse af usecase
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan understøtte aktøren, således at der kan
dannes og afsendes post som beskrevet i følgende usecase ”Danner og afsender
post til én modtager”.

Usecase

Navn: Danner og afsender post til én modtager
Aktør:
Sagsbehandler

Beskrivelse

Ver:
1.0

Forfatter:
FESD-enheden

Dannelse og afsendelse af post dækker de aktiviteter, der er forbundet med at danne
dokumenter fra en sag og afsende dem til en eller flere modtagere/adressater. Alternativt at gøre dem elektronisk tilgængelige på aftalt portal som led i afsendelsen.
Afsendelse til ekstern modtager vil kunne ske af flere kanaler afhængigt af:
− hvilken type af modtager, der er tale om
− hvilken aftale, der er med den enkelte modtager ift. kommunikationsform
Når post afsendes fra ESDH-løsningen, er det uanset type af modtager vigtigt, at:
− myndigheden kan effektivisere og automatisere dannelses og afsendelsesprocessen så vidt muligt
− modtagerens ønske til kommunikationsform kan efterleves
− afsendelsen kan opfylde krav til sikkerhed
− formatet for afsendelsen kan læses af modtageren uafhængigt af styresystem, epost system, kontorpakke mv.
De overordnede rammer for usecasen er:
−

−

−
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Sagsbehandler har gjort det sagsbehandlingsmæssige, der skal til for at afsende en postforsendelse til én enkelt modtager. Det kan fx være færdiggørelse af et eller flere dokumenter, der aktualiserer dannelse og afsendelse.
Afsendelsen igangsættes manuelt af sagsbehandleren, eller foreslås af
ESDH-løsningen, på baggrund af eksempelvis en processtatus eller et statusskift på et dokument, der fortæller at dokumentet/dokumenterne er klar til
afsendelse.
Indstillinger på modtageren af forsendelsen benyttes til at bestemme forsen-

Usecase

Navn: Danner og afsender post til én modtager
Aktør:
Ver:
Forfatter:
Sagsbehandler
1.0
FESD-enheden
delsesform (e-post, papirpost, dokumentboks)
− Dannelse og afsendelse af post i form af print og kuvertering, generering af
sikker e-post eller pakning/publicering af posten sker på baggrund af valgt
forsendelsesform.
− Registrering/Logning/Journalisering af selve afsendelsen.
Starttilstanden for ”Danner og afsender post til én modtager” er, at aktøren har gjort
det sagsbehandlingsmæssige, der skal til for at danne og afsende en postforsendelse
til én modtager.

Starttilstand

Normalforløb:
Trin
Aktør
1
Vælger/bekræfter ønske om at danne og
afsende post.

System:
Stiller relevante funktioner til rådighed. Det kan være
mulighed for at:
− Se forslag til forsendelse og forsendelsesform
− Ændre forsendelse og forsendelsesform
− Tilknytte eller fjerne sagsdokument(er) fra
forsendelsen.
2
Kvalitetssikrer og danner post
Stiller relevante funktioner til rådighed Det kan være
mulighed for at:
− åbne og redigere indhold af dokumenter
omfattet af forsendelsen.
− se forsendelsen som den vil fremstå for
modtageren (baseret på forsendelsesform)
− danne post iht. forsendelsesform
3
Signerer, afsender og journaliserer post
Stiller relevante funktioner til rådighed Det kan være
mulighed for at:
− underskrive/signere forsendelsen med digital
signatur
− autokonvertere vedhæftede filer til tilgængeligt
men ikke redigerbart format (fx Pdf) ved digital
forsendelse (skal kunne til-/fravælges afhængigt
af om modtager skal kunne arbejde videre med
dokumentet/dokumenter).
− sende i relevant forsendelsesform
− autolåse dokumenter omfattet af posten/forsendelsen
− journalisere eventuel udgående e-post og logge
selve forsendelsen/systemhandlingen.
Sluttilstand
Posten, i form af relevante dokumenter, er signeret og afsendt til modtageren i
brugerverificeret forsendelsesform. På sagen er aktuel version af dokumenter
omfattet af forsendelsen låst som dokumentation for indhold på
afsendelsestidspunktet. Selve afsendelsen er journaliseret som udgående post.
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Usecase

Navn: Danner og afsender post til én modtager
Aktør:
Ver:
Forfatter:
Sagsbehandler
1.0
FESD-enheden
Rækkefølgen af de enkelte trin skal kunne varieres i det omfang, de ikke er afhængige af oplysninger fra et tidligere trin.
Der ønskes en høj grad af automatisering af de i usecasen beskrevne behov, i det
omfang, det er muligt og relevant.

Note

Info. 13.

Beskrivelse af systemstøtte til dannelse og afsendelse af post til én modtager
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes behovet, som er skitseret i usecase ”Danner
og afsender post til én modtager” opfyldes. Der ønskes en konkret skitsering af
den arbejdsgang, som aktøren involveres i på samme detailniveau, som fremgår af
eksemplet i usecasen.

Krav 61.

Danner og afsender post til flere modtagere – Opfyldelse af usecase
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan understøtte aktøren, således at der kan
dannes og afsendes post som beskrevet i følgende usecase: ”Danner og afsender
post til flere modtagere”.

Usecase

Navn: Danner og afsender post til flere modtagere
Aktør:
Sagsbehandler

Beskrivelse

Ver:
1.0

Forfatter:
FESD-enheden

De overordnede rammer for usecasen er:
−

Myndigheden har jævnligt/ofte behov for at danne og afsende post til flere
modtagere. Det kan være ifm. klagesager, arbejdsskadesager, administrative
sager, personalesager mv..
− Der kan være behov for at generere forskellige breve til flere eller alle modtagere, og der kan være behov for at generere identiske breve (med undtagelse af adressat/modtager mv.) til samtlige modtagere.
− Indstillinger på de respektive modtagere af posten skal benyttes til at bestemme og differentiere forsendelsesform fra modtager til modtager
− Dannelse af post sker ved brug af flettefunktionalitet og funktionalitet til autodannelse af forskellige breve/skrivelser til de respektive modtagere.
− Afsendelse sker ved print og kuvertering, generering af sikker e-post og/eller
publicering af post på baggrund af forsendelsesform på den enkelte modtager.
− Registrering/Logning/Journalisering af hver afsendelse som selvstændig
journalpost/dokumentregistering på sagen
Starttilstanden for ”Danner og afsender post til flere modtagere” er, at aktøren har

Starttilstand
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Usecase

Navn: Danner og afsender post til flere modtagere
Aktør:
Ver:
Forfatter:
Sagsbehandler
1.0
FESD-enheden
gjort det sagsbehandlingsmæssige, der skal til for at danne og afsende en postforsendelse til flere modtagere. Det kan være et informationsbrev, der indholdsmæssigt
er på plads og derfor skal dannes/afsendes til alle medarbejdere. Alternativt kan det
være færdiggørelse af en specifik aktivitet eller en given status på en konkret sag, der
afstedkommer behov for dannelse og afsendelse af forskellige, men standardiserede
breve til flere/alle sagens parter.

Normalforløb:
Trin
Aktør
1
Vælger/bekræfter ønske om at danne og
afsende post.

System:
Stiller relevante funktioner til rådighed. Det kan være
mulighed for at:
− Vise hver modtager med foreslået forsendelse
og forsendelsesform
− Ændre omfang af forsendelse/forsendelsesform.
− Tilknytte yderligere dokumenter til de enkelte
forsendelser.
2
Kvalitetssikrer og danner post
Stiller relevante funktioner til rådighed. Det kan være mulighed for at:
− åbne og redigere indhold af dokumenter i de
enkelte forsendelser.
− se hver forsendelse som den vil tage sig ud for
den respektive modtager (baseret på brugerverificeret forsendelsesform)
− danne post/forsendelser iht. brugervalg og forsendelsesform.
3
Signerer, afsender og journaliserer post
Stiller relevante funktioner til rådighed Det kan være
mulighed for at:
− underskrive/signere forsendelser med digital
signatur
− autokonvertere vedhæftede filer til tilgængeligt
men ikke redigerbart format (modtagere omfattet af digital forsendelse).
− printe og kuvertere, sende som sikker-e-post
og/eller publicere forsendelser
− autolåse dokumenter omfattet af posten/forsendelserne
− journalisere og logge forsendelser/dokumenter/udgående e-post mv.
Sluttilstand
Posten i form af en række forsendeler er signeret og afsendt til de respektive
modtagere ved brug af brugerverificeret forsendelsesform. På sagen er
dokumentversioner omfattet af forsendelserne låst og hver forsendelse er
journaliseret som udgående post.
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Usecase

Navn: Danner og afsender post til flere modtagere
Aktør:
Ver:
Forfatter:
Sagsbehandler
1.0
FESD-enheden
Rækkefølgen af de enkelte trin skal kunne varieres i det omfang, de ikke er afhængige af oplysninger fra et tidligere trin.
Der ønskes en høj grad af automatisering af de i usecasen beskrevne behov, i det
omfang, det er muligt og relevant.
Den aktuelle usecase er udtryk for avanceret funktionalitet til dannelse og afsendelse
af post. For nogle myndigheder er behovet og kravet helt centralt. For andre myndigheder er behovet fraværende. Dette er baggrunden for kravkategoriseringen af usecasen.

Note

Info. 14.

Beskrivelse af systemstøtte til dannelse og afsendelse af post til flere
modtagere
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes behovet, som er skitseret i usecase ”Danner
og afsender post til flere modtagere” opfyldes. Der ønskes en konkret beskrivelse
af den arbejdsgang, som aktøren involveres i på samme detailniveau, som fremgår
af eksemplet i usecasen.

Krav 62.

Faciliteter til afsendelse
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter myndighedens postafsendelse og
indeholder faciliteter til afsendelse af post såvel i papirform som digitalt.

Krav 63.

Konvertering af formater
Det er et krav, at ESDH-løsningen indeholder konverteringsfaciliteter, der kan
konvertere de formater, som dokumenterne forefindes i, til fastlagte gængse filog dokumentformater. Fx fra MS Word til Pdf.

Krav 64.

Indhentning af oplysninger om modtager
Det er et krav, at brugeren kan hente relevante oplysninger (fx navn og adresse)
om modtageren/modtagerne af forsendelser fra et adresseregister i forbindelse
med dannelse og afsendelse af post. Krav til adresseregister og partstilknytning er
nærmere beskrevet under afsnit 5.1.4, delarbejdsgangen Tilknytter part.

Krav 65.

E-post - lagring af e-post som del af afsendelse
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan integreres med organisationens e-post system, således at den enkelte bruger kan lagre afsendt e-post i ESDH-løsningen i
forbindelse med postafsendelsen.
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Krav 66.

E-post - afsendelse af sag via E-post med Følgeseddel
Det er et krav, at der er mulighed for let adgang til at sende en sag via e-post, herunder en følgeseddel med metadata om sagen, sagens dokumenter og notater

Krav 67.

E-post - lagring af vedhæftede filer
Det er et krav, at filer, der er vedhæftet en e-post, skal kunne sendes i det originale
tekniske format, og skal lagres som bilag til e-postmeddelelsen i det samme tekniske format. Det skal dog være muligt for systemet i forbindelse med den endelige
arkivering at afvise filer i formater, som myndigheden ikke vil bevare eller er
vanskelige at konvertere. Krav til konvertering er nærmere beskrevet under afsnit
5.1.9 Afleverer til offentligt arkiv.

Krav 68.

E-post - initiering af e-post forsendelse fra flere systemer
Det er et krav, at e-post forsendelse af dokumenter skal kunne initieres fra såvel
ESDH-løsningen, som fra kontorprogrammer (fx tekstbehandling) og e-post system.

Krav 69.

E-post – vedhæftning og afsendelse af flere dokumenter
Det er et krav, at e-post baseret forsendelse initieret i ESDH-løsningen eller epostsystemet understøtter vedhæftning og afsendelse af flere dokumenter i samme
arbejdsgang.

Krav 70.

E-post - dannelse af Følgeseddel med metadata ifm. dannelse af e-post
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan danne en Følgeseddel, der indeholder de
sendte dokumenters metadata i forbindelse med dannelse af e-posten.

Krav 71.

E-post - tilknytning af Følgeseddel til e-post
Det er et krav, at brugeren kan vælge at medsende en Følgeseddel i forbindelse
med afsendelse af dokument via e-post.

Info. 15.

E-post - beskrivelse af funktionalitet til håndtering af e-post med Følgeseddel
mv.
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 65-71. Beskrivelsen skal omfatte, hvorledes dette gøres for hvert af de e-post
systemer, som ESDH-løsningen integrerer med.

Krav 72.

Dannelse af post ved fletning og brug af skabelon
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter tæt integration til tekstbehandlingssystemet, som muliggør dannelse af post med fletning af postmodtagere og
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postafsender via dokumentskabeloner. Se afsnit 5.1.7, delarbejdsgangen Opretter
og behandler dokument.
Krav 73.

Dannelse af enslydende breve til flere modtagere
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter dannelse af flere dokumenter i
samme arbejdsgang, hvis enslydende dokument skal sendes til flere postmodtagere/adressater.

Krav 74.

Dannelse af forskellige breve til flere modtagere
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter dannelse af forskellige prædefinenerede dokumenter/breve som led i samme arbejdsgang, hvor forskellige dokument/breve skal sendes til flere fast definerede modtagere som led i et standardiseret sagsbehandlingsforløb.

Krav 75.

Masseudsendelse af standardbreve via e-post
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter masseudsendelse af e-mails. Der
tænkes fx på en situation, hvor et antal modtagere flettes med en standard brevskabelon, hvorefter et personligt ’brev’ (evt. i pdf-format) vedhæftes som fil i
hver sin sikre e-post.

Krav 76.

Automatiseret udsendelse af breve via forskellige kanaler
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan benytte indstillinger på den enkelte sagsdeltager til at automatisere dannelse og udsendelse af post i den forsendelsesform,
som modtageren har ønsket. Forsendelsesformen skal samtidig kunne være styrende for formatet for det afsendte (om det udskrives som en almindelig tekstfil,
konverteres til en pdf-fil der vedhæftes en e-post eller sendes som Følgeseddel
mv.)

Info. 16.

Beskrivelse af funktionalitet til massedannelse og afsendelse
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 72-76.

5.1.7. Opretter og behandler dokument – delarbejdsgang

Der er behov for at kunne oprette og behandle dokumenter på en nem og intuitiv
måde, selvom brugerens udgangspunkt kan være forskelligt, afhængigt af, hvilket
system brugeren tager udgangspunkt i. Delarbejdsgangen Opretter og behandler
dokument omhandler dokumentproduktion og registrering af metadata. Delarbejdsgangen beskriver egenproduktion af dokumenter og vedrører krav til integra-
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tion til kontorautomatiseringsprogrammer angivet i usecase. Her er fokus på
tekstbehandling i forbindelse med produktion af dokumenters indhold (dokumentproduktion), og beskrivelsen omfatter oprettelse af dokumenter i ESDHløsningen, tilknytning til sager/andre dokumenter/dokumentparter, registrering af
dokumenters metadata, samt anvendelse af skabeloner og fraser.

Krav til systemunderstøttelse af delarbejdsgangen

I det følgende er krav til ESDH-løsningens understøttelse af delarbejdsgangen
Opretter og behandler dokument beskrevet. Delarbejdsgangen er beskrevet som
en usecase.
Krav 77.

Opretter og behandler dokument – Opfyldelse af usecase
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan understøtte aktøren, således at der kan oprettes og behandles dokumenter som beskrevet i følgende usecase ”Opretter og
behandler dokument”.

Usecase

Navn: Opretter og behandler dokument
Aktør:
Sagsbehandler

Ver:
1.0

Forfatter:
FESD-enheden

Beskrivelse

Aktøren opretter et dokument, registrerer det i ESDH-løsningen og arbejder med
indholdet af dokumentet i et Kontorautomatiseringssystem.
Oprettelse og behandling af dokumentet er en integreret proces, så aktøren oplever
at oprettelsen/registreringen af dokumentet i ESDH-løsningen sker som en naturlig
del af selve indholdsbehandlingen af dokumentet.

Starttilstand

Aktøren befinder sig i ESDH-løsningen, og ønsker at oprette et dokument på en sag.
Starttilstanden for oprettelse af et dokument afhænger af, hvilket system aktøren
foretrækker at tage udgangspunkt i. Dokumenter kan således oprettes flere steder:
Fra ESDH-løsningen (hvor aktøren evt. er positioneret på en sag) eller fra
kontorautomatiseringsprogrammer som fx Word, Excel, PowerPoint samt
postsystemer (fx Outlook).
Hovedforløbet beskriver situationen, hvor aktøren i udgangspunktet befinder sig i
ESDH-løsningen, og variationen beskriver situationen, hvor aktøren i
udgangspunktet befinder sig i et kontorautomatiseringsssystem.

Normalforløb:
Trin
Aktør
1
Vælger at oprette et nyt dokument.
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System:
Giver mulighed for at oprette og registrere
dokument, herunder tilbyder valgmuligheder for at

Usecase

Navn: Opretter og behandler dokument
Aktør:
Sagsbehandler

Ver:
Forfatter:
1.0
FESD-enheden
bruge dokumentskabelon (dokumentoprettelse uden
dokumentskabelon er også en valgmulighed).
Giver mulighed for at tilknytte til eksisterende eller
ny sag. Hvis aktør er positioneret på en sag:
Foreslår denne sag som dokumentets
sagstilknytning.
Foreslår automatisk registrering af metadata, hvor
det er muligt og indlysende. Dette gælder både ikkeredigerbare oplysninger (fx identifikationsnummer
eller tidspunkt for oprettelse) og redigerbare
oplysninger (fx dokumentansvarlig, afsender og
modtager).
Giver adgang til at tilknytte parter (se afsnit 5.1.4
Tilknytter part)

2

Vælger evt at ændre foreslået sag eller
vælger/opretter evt. sag (dvs. gør ingenting,
hvis tilfreds med ESDH-løsningens forslag).
Vælger evt. skabelon.
Vælger evt. at ændre de foreslåede,
redigerbare oplysninger.
Vælger evt. at tilføje yderligere metadata.

3

Godkender valg og ønsker at redigere i
dokumentet.
Skriver dokumentet i
Kontorautomatiseringssystemet.
Indfletter evt. flettefelter.
Indfletter evt. fraser.
Færdiggør evt. dokumentregistreringen fra
Kontorautomatiseringssystemet.
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Giver adgang til at knytte dokumentet til andre
dokumenter.
Validerer aktørens valg og giver adgang til redigere i
dokumentet i Kontorautomatiseringssystemet.
Fremfinder den eventuelt valgte skabelon og viser
denne inkl. indflettede flettefelter med metadata fra
dokumentet, og giver mulighed for at aktøren kan
flette oplysninger om dokumentet, sagen og parter
(fx et tilknyttet udvalg) ind i dokumentet.
Giver mulighed for at anvende og vedligeholde et
frasebibliotek med teksteksempler, der kan flettes
ind i dokumentet (Se afsnit 5.4.2, Automatisering.
Giver mulighed for at færdiggøre registreringen af
dokumentet direkte fra
Kontorautomatiseringssystemet, herunder mulighed
for at låse dokumentet.
Giver mulighed for at se centrale metadata i
Kontorautomatiseringsprogrammet på en
overskuelig og samlende måde.

Usecase

Navn: Opretter og behandler dokument
Aktør:
Sagsbehandler

4
5

6

Vælger evt. at tilknytte dokumentparter (fx
afsender og modtager)
Vælger evt. at tilknytte dokumentet til andre
dokumenter (fx hoveddokument med bilag).

Gemmer dokumentet.
Låser evt. dokumentet.
Lukker evt dokumentet.

Ver:
1.0

Forfatter:
FESD-enheden

Understøtter aktøren i at tilknytte parter (se afsnit
5.1.4 Tilknytter part)
Understøtter aktøren i at tilknytte dokumentet til
andre dokumenter på en måde, så det er tydeligt for
aktøren, hvilken relation, der er mellem
dokumenterne.
Validerer aktørens valg og tjekker, at obligatoriske
metadatafelter er udfyldt (prompter ellers aktøren i
det system, hvor aktøren befinder sig).
Gemmer (og evt lukker).
Låser evt dokumentet, så dokumentindholdet ikke
længere kan redigeres.
Giver mulighed for at arbejde videre med
dokumentet (hvis det ikke er låst), dvs giver adgang
til at redigere i dokumentet, samt mulighed for
direkte fra Kontorautomatiseringssystemet at hente
dokumentet i ESDH-løsningen, og fra ESDHløsningen at åbne dokumentet i
Kontorautomatiseringssystemet.

7

Vælger evt. at arbejde videre med
dokumentet og redigere dokumentindhold.

Giver mulighed at vælge at fjerne/ændre en
sagstilknytning.

Gemmer.

Gemmer.
Dokumentet er oprettet og behandlet i ESDH-løsningen.

Sluttilstand
Variation(1)

Trin
1

Samme som trin 3

Aktøren står i et Kontorautomatiseringssystem, og ønsker at oprette et dokument på
en sag.

Rækkefølgen af trin i denne variation er typisk, at aktøren først skriver
dokumentindholdet i Kontorautomatiseringssystemet, herefter gemmer i ESDHløsningen, men det kan også være omvendt.
Aktør
System:
Vælger at oprette et nyt dokument.
Giver mulighed for at vælge, hvilket arkiv
dokumentet skal gemmes i (hvis myndigheden har
flere arkiver).
Giver adgang til redigere i dokumentet i
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Usecase

Navn: Opretter og behandler dokument
Aktør:
Sagsbehandler

1a

Vælger at gemme i ESDH-løsningen.

Ver:
Forfatter:
1.0
FESD-enheden
Kontorautomatiseringssystemet.

Samme som trin 1 i normalforløb

2
Samme som normalforløb
3
Samme som normalforløb
4
Samme som normalforløb
5
Samme som normalforløb
6
Samme som normalforløb
7
Samme som normalforløb
Sluttilstand
Dokumentet er oprettet og behandlet i ESDH-løsningen.
Undtagelser:

Note

Info. 17.

Der kan være tidsmæssige spring i denne usecase. Således er det muligt at
behandle et dokument mange gange over lang tid, mens det kun er muligt at oprette
et dokument én gang.
Rækkefølgen af de enkelte trin skal kunne varieres i det omfang, de ikke er afhængige af oplysninger fra et tidligere trin.
Der ønskes en høj grad af automatisering af de i usecasen beskrevne behov, i det
omfang, det er muligt og relevant.

Beskrivelse af systemstøtte til oprettelse og behandling af dokumenter
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes behovet, som er skitseret i usecase ”Opretter og behandler dokument” opfyldes. Der ønskes en konkret skitsering af den
arbejdsgang, som aktøren involveres i på samme detailniveau, som fremgår af eksemplet i usecasen.

5.1.8. Udveksler sager og dokumenter - delarbejdsgang

Det kan være meget omstændigt, omkostningstungt og ressourcekrævende at
overdrage sager fra en myndighed til en anden. Uanset, om der er tale om overdragelse af en sagsportefølje eller overdragelse af enkeltsager. I mange tilfælde
sker overdragelsen på ustruktureret vis med risiko for fejl pga. manuel overførsel
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af data og dokumenter. I andre tilfælde er overdragelsen papirbaseret og ensbetydende med genindtastning og dobbeltarbejde.
Der har siden begyndelsen af den fællesoffentlige standardisering været talt meget
om, hvordan man får systemerne til at tale bedre sammen; hvordan man udveksler
og overdrager sager på mest effektiv og besparende vis – både hvad tid og økonomi angår. Der er blevet udviklet flere standardformater for udvekslingen af sager og dokumenter myndighederne imellem, men der er aldrig blevet udviklet forretningslogik og funktionalitet i systemerne, der sikrer en holdbar og robust proces for de brugere, der har behovet.

Krav til systemunderstøttelse af delarbejdsgangen

I det følgende er krav til ESDH-løsningens understøttelse af delarbejdsgangen
Udveksler sager og dokumenter beskrevet. Delarbejdsgangen er beskrevet som
usecases.
Krav 78.

Overdragelse af sagsportefølje – Opfyldelse af usecase
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan understøtte aktøren, således at der kan
overdrages en sagsportefølje fra en myndighed til en anden som beskrevet i følgende usecase ”Overdrager sagsportefølje”.

Usecase

Navn: Overdrager sagsportefølje
Aktør:
Journalmedarbejder

Beskrivelse

Ver:
1.0

Forfatter:
FESD-enheden

I forbindelse med fx en ressortomlægning skal en sagsportefølje udfra en række
kriterier overdrages til en anden myndighed.
Aktøren tilgår funktion i ESDH-løsningen, hvor der er mulighed for at fremsøge sager
og dokumenter til overdragelse til anden myndighed. Sagerne fremsøges ved
anvisning af kriterier for sagsoverdragelsen fx sagstype og/eller indplacering i
registreringssystematik mv. Journalmedarbejderen gentager
fremsøgningen/udvælgelsen indtil den korrekte sags- og dokumentmængde er
udvalgt. Journalmedarbejderen beder ESDH-løsningen om at igangsætte pakningen
og overdragelsen af sagsporteføljen. ESDH-løsningen beder Journalmedarbejderen
om at anvise modtager af sagsporteføljen (evt. fra liste over godkendte modtagere
ifm. sagsoverdragelse), Journalmedarbejderen bliver bedt om at kvittere for
overdragelsen med login/digital signatur. Sagsporteføljen pakkes i
Datafølgeseddelformat og sendes afsted per sikker e-mail med en
medarbejder/virksomhedssignatur.
Modtagermyndigheden modtager sagsporteføljen per sikker e-mail. Posten
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Usecase

Navn: Overdrager sagsportefølje
Aktør:
Ver:
Forfatter:
Journalmedarbejder
1.0
FESD-enheden
overdrages/distribueres til Journalmedarbejder i modtagermyndigheden.
Journalmedarbejderen håndterer sagsporteføljen i ESDH-løsningen, herunder
registrerer at sagsporteføljen er modtaget, med reference til den afgivende
myndighed. ESDH-løsningen stiller funktionalitet til rådighed til masseoprettelse/opdatering/-berigelse af sager på baggrund af den indkommende sagsportefølje
baseret på en samling Datafølgesedler.
Der skal ske en overdragelse af en sagsportefølje fra én myndighed til en anden.
Journalmedarbejderen i afsendermyndigheden er bevidst om kriterierne for
udvælgelsen af sagerne til overdragelse.

Starttilstand

Normalforløb:
Trin
Aktør
1
Tilgår funktion i ESDH-løsningen til
overdragelse af sagsportefølje. Udvælger
sager til overdragelse.
2
Anviser kendte kriterier for
sagsoverdragelsen og igangsætter
søgningen.

3

Markerer sager og dokumenter til
overdragelse.

4

Fortsætter med at vælge sager og
dokumenter, hvis sagsporteføljen skal
udvides. Vælger at overføre til forsendelse.

5

Anviser modtager af forsendelsen udfra liste
over mulige modtagere eller ved AdHocoprettelse af modtager.
Underskriver med digital signatur.

6

System:
Stiller søgefunktionalitet til rådighed, hvor kriterierne
for udvælgelsen af sager kan angives.
Gennemfører søgning og fremviser sager og
dokumenter, det opfylder kriterierne for
sagsoverdragelsen. Alle sager er som standard
valgt, og kan (fra)vælges samlet eller enkeltvis. Alle
dokumenter er som standard markeret ved
markering af sag, og kan (fra)vælges samlet eller
enkeltvis.
Overfører valgte sager og dokumenter til midlertidig
’holder’ for forsendelsen. Giver mulighed for at
overføre flere sager.

Beder aktøren om anvisning af modtager af
forsendelsen fra liste over godkendte modtagere
ifm. sagsoverdragelse. Giver mulighed for at oprette
modtager AdHoc med anvisning af myndighed og epost adresse.
Beder aktør om at identificere sig via digital signatur.

Pakker hver sag med dokumenter overført til
midlertidig holder for forsendelsen i
Datafølgeseddel-format. Pakker Datafølgesedler.
Overfører Datafølgesedler på baggrund af indtastet
e-mail eller via prædefineret kommunikationsform på
modtager valgt fra liste (fx via webservicekald eller

78

Usecase

Navn: Overdrager sagsportefølje
Aktør:
Journalmedarbejder

Ver:
Forfatter:
1.0
FESD-enheden
FTP-upload)
Hvis e-mail: Genererer e-mail med standardtekst,
digital signatur og vedhæftede filer. Afsender sikker
e-mail til valgt modtager(myndighed).
Autojournaliserer hver enkelt Datafølgeseddel på
den relaterede sag.
Journaliserer forsendelsen i ESDH-løsningen.
Logger sagsoverdragelsen som systemhandling.
Afslutter de overdragne sager og påfører status på
hver sag, der fortæller at sagen er afsluttet og
overdraget til anden myndighed.
Gør sagerne ikke-redigerbare, så metadata ikke
længere kan ændres og nye dokumenter ikke kan
tilføjes.
Genererer sletningstermin og sletningsfrist.
Opretter henvisning mellem de omfattede sager og
den komplette journaliserede forsendelse.

7

-

Gennemfører kvitteringsrutine mellem afsender- og
modtager-myndighed.
(Skal aftales og sættes op, da det ikke er omfattet af
datafølgeseddel-standarden. Se i øvrigt eDag2,
www.modernisering.dk).
Gå til trin 8a, hvis sagen er sendt per sikker e-post.
Gå til trin 8b, hvis sagen er sendt via webservicekald
eller ftp-upload
Hvis sagen er sendt per sikker e-post:
Stiller brugerflade og funktionalitet til rådighed til
journalisering af ePosten (se afsnit 5.1.5 Modtager
og placerer Post), herunder funktionalitet til
masseoprettelse/-opdatering/-berigelse af sager på
baggrund af de indkommende Datafølgesedler.

8a

Vælger at journalisere i ESDH-system.
Anviser de obligatoriske metadata, der ikke
trækkes direkte fra e-posten ifm. oprettelse
og journalisering af dokument.
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Opretter dokument og journaliserer forsendelsen i
ESDH-løsningen.

Usecase

Navn: Overdrager sagsportefølje
Aktør:
Journalmedarbejder

8b

-

Ver:
1.0

Forfatter:
FESD-enheden

Hvis sagen er sendt via webservicekald eller ftpupload:
Pakker forsendelsen ud og overfører
datafølgesedler og filer til lokation omfattet af import
til ESDH-løsningens indbakke.
Importerer sager med data og dokumenter som del
af importrutine fra lokation for placering af
indgående sager. Evt. som del af eller svarende til
den importrutine, der sker i forlængelse af skanning.

9

Vælger at oprette sag

Opretter henvisning mellem de oprettede sager og
den journaliserede modtagne forsendelse.
På afsendersiden: Sagsoverdragelsen er gennemført og selve
forsendelsen/overdragelsen er journaliseret i ESDH-løsningen. De overdragne sager
er lukket med relevant status og med en henvisning til den journaliserede
forsendelse/overdragelse.
På modtagersiden: Sagerne er oprettet eller præregistreret i
modtagermyndighedens ESDH-system med maksimal genbrug/overførsel af
metadadata på sags- og dokumentniveau.
Usecasen dækker system- og brugerproces på både afsender og modtagerside.
Modtagersiden af processen er bekrevet i kursiv.
Rækkefølgen af de enkelte trin skal kunne varieres i det omfang, de ikke er afhængige af oplysninger fra et tidligere trin.
Der ønskes en høj grad af automatisering af de i usecasen beskrevne behov, i det
omfang, det er muligt og relevant.

Sluttilstand

Note

Info. 18.

Overfører indkommende sager til ESDH-løsningens
indbakke.
Opretter sagen i ESDH-løsningen med
udgangspunkt i den modtagne Datafølgeseddel og
de evt. indtastede metadata (se afsnit 5.1.1,
Opretter sag og afsnit 5.1.5, Modtager og Placerer
post)

Beskrivelse af systemstøtte overdragelse af sagsportefølje
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes behovet som er skitseret i usecase ”Overdrager sagsportefølje” opfyldes. Der ønskes en konkret skitsering af den arbejdsgang, som aktøren involveres i på samme detailniveau, som fremgår af eksemplet
i usecasen.
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Krav 79.

Overdragelse af enkeltsag – Opfyldelse af usecase
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan understøtte aktøren, således at der kan
overdrages enkelte sager fra en myndighed til en anden som beskrevet i følgende
usecase ”Overdrager enkeltsag”.

Usecase

Navn: Overdrager enkeltsag
Aktør:
Journalmedarbejder

Beskrivelse

Ver:
1.0

Forfatter:
FESD-enheden

Som led i sagsbehandlingen skal en sag på et tidspunkt i processen overdrages til
en anden myndighed:
1. For nogle sager vil det ske på initiativ fra en bruger (normalforløb i denne
usecase).
2. For andre sager vil det ske automatiseret på et tidspunkt i processen,
hvis/når sagen har ændret karakter (fra fx skattesag til straffesag) (variation
i denne usecase).
Ad. 1:
En sagsbehandler skal grundet sagens omstændigheder på et vilkårligt tidspunkt
overdrage sagen til en anden myndighed. Vedkommende benytter sig derfor af
funktionen overdrag sag til anden myndighed. ESDH-løsningen understøtter
processen, hvor der anvises placering af metadata, udvælgelse af dokumenter mv.
og guider brugeren i valg af modtager og påførsel af digital sigantur ifm.
overdragelsen.
Modtagermyndigheden/-myndigheden/-forvaltningen modtager sagen per
Datafølgeseddel. Data overføres fra Datafølgeseddel til sagsoprettelsesbilledet, i
det omfang det er muligt. ESDH-løsningen stiller funktionalitet til rådighed til
opdatering, berigelse af sagen på baggrund af den indkommende Datafølgeseddel.
Sagen skal overdrages til anden myndighed. Aktøren er bekendt med, hvilken sag
der er tale om og har rettigheder til at udføre opgaven/benytte funktionen.

Starttilstand

Normalforløb:
Trin
Aktør
1
Vælger at overdrage sag

2

Vælger/fravælger dokumenter til
overdragelse. Redigerer/beriger med
metadata.

3

Anviser modtager af forsendelsen udfra liste
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System:
Viser de metadata og dokumenter på sagen, som
der foreslås overdraget til anden myndighed. Alle
dokumenter er tilvalgt til overdragelse som standard.
Beder aktør om anvisning af modtager af
forsendelsen fra liste over godkendte modtagere
ifm. sagsoverdragelse. Giver mulighed for at oprette
modtager AdHoc med anvisning af myndighed og epost adresse.
Beder aktør om at identificere sig via digital signatur.

Usecase

4

Navn: Overdrager enkeltsag

Aktør:
Journalmedarbejder
over mulige modtagere eller ved AdHocoprettelse af modtager.
Underskriver med digital signatur.

Ver:
1.0

Forfatter:
FESD-enheden

Pakker sagen med metadata og dokumenter i
Datafølgeseddelformat.
Overfører datafølgeseddel på baggrund af indtastet
e-mail eller via prædefineret kommunikationsform på
modtager valgt fra liste (fx via webservicekald eller
FTP-upload).
Hvis e-mail: Genererer e-mail med standardtekst,
digital signatur og vedhæftede filer. Afsender sikker
e-mail til valgt modtager(myndighed).
Journaliserer forsendelsen i ESDH-løsningen.
Logger sagsoverdragelsen som systemhandling.
Afslutter den overdragne sag og påfører status på
sagen, der fortæller, at sagen er afsluttet og
overdraget til anden myndighed.
Gør sagen ikke-redigerbar, så metadata ikke
længere kan ændres og nye dokumenter ikke kan
tilføjes.
Genererer sletningstermin og sletningsfrist.
Opretter henvisning mellem den omfattede sag og
den journaliserede forsendelse.

5

-

Gennemfører kvitteringsrutine mellem afsender- og
modtager-myndighed.
(Skal aftales og sættes op, da det ikke er omfattet
af Datafølgeseddel-standarden. Se i øvrigt eDag2,
www.modernisering.dk).
Gå til trin 6a, hvis sagen er sendt per sikker e-post.
Gå til trin 6b, hvis sagen er sendt via webservicekald
eller ftp-upload
Hvis sagen er sendt per sikker e-post:
Stiller brugerflade og funktionalitet til rådighed til
journalisering af ePosten (se afsnit 5.1.5, Modtager
og placerer Post).

6a
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Usecase

Navn: Overdrager enkeltsag
Aktør:
Journalmedarbejder

6b

Ver:
1.0

Forfatter:
FESD-enheden

Vælger at journalisere i ESDH-system.
Anviser de obligatoriske metadata, der ikke
trækkes direkte fra e-posten ifm. oprettelse
og journalisering af dokument.

Opretter sag og/eller journaliserer forsendelsen i
ESDH-løsningen.

-

Hvis sagen er sendt via webservicekald eller ftpupload:
Importerer sag med data og dokumenter som del af
daglig importrutine fra lokation for placering af
indgående sager. Evt. som del af eller svarende til
den import, der sker i forlængelse af skanning.

Overfører indkommende sag til ESDH-løsningens
indbakke.
7
Vælger at oprette sag.
Opretter sagen i ESDH-løsningen med
udgangspunkt i den modtagne Datafølgeseddel og
de evt. indtastede metadata (se afsnit 5.1.1,
Opretter sag og 5.1.5, Modtager og placerer post.)
Sluttilstand
På afsendersiden: Sagsoverdragelsen er gennemført og selve forsendelsen er
journaliseret i ESDH-løsningen på sagen, der er overdraget. Den overdragne sag er
lukket med relevant status.
På modtagersiden: Sagen er oprettet eller præregistreret i modtagermyndighedens
ESDH-system med maksimal genbrug/overførsel af metadadata på sags- og
dokumentniveau.
Note
Usecasen dækker system- og aktørproces på både afsender og modtagerside.
Modtagersiden af processen er bekrevet i kursiv.
Rækkefølgen af de enkelte trin skal kunne varieres i det omfang, de ikke er afhængige af oplysninger fra et tidligere trin.
Der ønskes en høj grad af automatisering af de i usecasen beskrevne behov, i det
omfang, det er muligt og relevant.

Variation (1)

Trin
1

Sagsoverdragelsen initieres via processtyring og sker automatisk via statusskift, når
sagen når en speciel fase i sagsforløbet, evt. ved at en personaktør har godkendt
igangsættelse af processen.
Aktøren er en systemkomponent/et systemmodul eller et andet system, fx et
workflow-system.
Aktør
System:
Aktiverer systemfunktionenen til at overdrage Pakker sagens data og dokumenter i
sag.
Datafølgeseddelformat iht. kriterier for den
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2

-

3

-

specifikke type af sagsoverdragelse.
Overfører datafølgeseddel på baggrund af
prædefinition på den specifikke type af
sagsoverdragelse. Prædefinitionen dækker
anvisning af:
− kommunikationsform (fx sikker e-mail eller
ftp-upload),
− modtagermyndighed
− modtageradresse (smtp, post, http, ftp etc.)
− kriterier for data- og dokumentudtrækket (fx
omfattede dokumenttyper, metadata mv.)
− afsenderinfo (systembrugernavn,
adgangskode og/ell. afsender epostadresse, digital signatur etc.)
etc.
Journaliserer forsendelsen i ESDH-løsningen.
Logger sagsoverdragelsen som systemhandling.
Afslutter den overdragne sag og påfører status på
sagen, der fortæller, at sagen er afsluttet og
overdraget til anden myndighed.
Gør sagen ikke-redigerbar, så metadata ikke
længere kan ændres og nye dokumenter ikke kan
tilføjes.
Genererer sletningstermin og sletningsfrist.
Opretter henvisning mellem den omfattede sag og
den journaliserede forsendelse.

4
5
6a

Udgår
Samme som normalforløb
-

6b
7

Samme som normalforløb -

Hvis sagen er sendt per sikker e-post:
Opretter sag og/eller journaliserer forsendelsen i
ESDH-løsningen.

Opretter sagen i ESDH-løsningen med
udgangspunkt i den modtagne Datafølgeseddel og
de evt. indtastede metadata (se afsnit 5.1.1,
Opretter sag og 5.1.5, Modtager og placerer post.)
På afsendersiden: Sagsoverdragelsen er gennemført og selve forsendelsen er
journaliseret i ESDH-løsningen på sagen, der er overdraget. Den overdragede sag
er sat i bero/lukket og påført en sigende status.
På modtagersiden: Sagen er oprettet eller præregistreret i modtagermyndighedens
ESDH-system med maksimal genbrug/overførsel af metadadata på sags- og
dokumentniveau.

Sluttilstand
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Info. 19.

Beskrivelse af systemstøtte overdragelse af enkeltsag
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes behovet som er skitseret i usecase ”Overdrager enkeltsag” opfyldes. Der ønskes en konkret skitsering af den arbejdsgang,
som aktøren involveres i på samme detailniveau, som fremgår af eksemplet i usecasen.

5.1.9. Afleverer til offentligt arkiv – delarbejdsgang

Aflevering til offentligt arkiv er en opgave, der udføres sjældent, men når den udføres er det en meget ressourcetung opgave. Der bruges meget tid på at eksportere
data og konvertere dokumenter til, det af Statens Arkiver fastsatte, afleveringsformat. Tilsvarende er leverandøren i høj grad involveret i forbindelse med afleveringen - både i forbindelse med udsøgning, konvertering, udarbejdelse af arkiveringsversionen samt under selve afleveringen og den endelige godkendelse. Der
er et ønske om at selve udsøgningen og konverteringen af dokumenter kan automatiseres og ske løbende på baggrund af en systemopsætning. Dette kan eksempelvis ske via natlige tidssatte systemhandlinger/batch-kørsler, hvor der foretages
en tiff-konvertering iht. den system-instruks, der er aftalt med Statens Arkiver.
Det er i myndighedens interesse at afleveringen kan ske så billigt og hensigtsmæssigt som muligt, hvilket betyder, at ESDH-løsningen skal kunne forberedes
og opsættes i henhold til myndighedens behov, retningslinier og aftaler på et så
tidligt tidspunkt, som muligt.
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Delarbejdsgangs – skema

Delarbejdsgang

Afleverer til offentligt arkiv

Omfattede brugertyper

Journalfører, leder og sagsbehandler

Beskrivelse

Processen vedrørende aflevering til offentligt arkiv er på en række
områder forskellig alt efter om det er en kommune, region eller
statslig myndighed, der skal foretage en aflevering. Dette fordi lovgivningen ikke på alle områder er enslydende for alle offentlige
myndigheder. Fælles for alle offentlige myndigheder er, at de er
underlagt arkivloven, hvilket betyder, at de skal aflevere bevaringsværdige digitale arkivalier i henhold til de af Statens arkiver fastsatte regler herfor. Derimod er kravet om, at ESDH-løsninger skal anmeldes og godkendes af Statens Arkiver kun gældende for statslige
myndigheder. Ligeledes gælder det, at statslige myndigheder skal
aflevere til Statens arkiver, mens kommunale og regionale myndigheder kan aflevere til Statens arkiver eller til et kommunalt arkiv,
opretter efter arkivlovens § 7.

Starttilstand

Sluttilstand
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Overordnet rummer delarbejdsgange:
1. krav, der relaterer sig til selve afleveringen,
2. krav, der er relevante i forhold til systemets bidrag til automatisering af delarbejdsgangen, herunder
a. udsøgning/samling af de relevante sager og dokumenter,
b. konvertering af dokumenter til det af Statens arkiver besluttede format,
c. udarbejdelse af en arkiveringsversion, godkendelse
af aflevering,
d. stempling/anvisning af afleveret status på afleverede sager og dokumenter samt kassation/sletning af
sager.
3. krav til den systemmæssige opsætning
Startstilstanden er knyttet til systemopsætningen og igangsættes
af, at der foreligger aftale om, hvilke data om sager og dokumenter,
der skal afleveres.
Starttilstanden ift. selve afleveringen er for ESDH-løsninger, der er
opdelt i arkivperioder, at arkivperioden er overstået, og at det modtagende arkiv har udarbejdet en afleveringsbestemmelse, således
at afleveringsversionen kan genereres iht. bekendtgørelse 342 fra
Statens Arkiver. Starttilstanden for ESDH-løsninger, der ikke er opdelt i arkivperioder (gælder visse kommunale og regionale myndigheder) gælder det, at det er afklaret, hvornår der første gang skal
ske en aflevering af hensyn til fx Persondataloven.
Sluttilstanden er, at for ESDH- løsninger opdelt i arkivperioder at
afleveringen er gennemført og godkendt af det modtagende arkiv.
Registreringsdelen for den gamle arkiv periode er lukket for yderligere registreringer. For ESDH-løsninger, der ikke er opdelt i arkivperioder er sluttilstanden tilsvarende at afleveringen er gennemført
og godkendt af modtagende arkiv og at alle dokumenter er markeret med en angivelse af, at dokumentet er afleveret til offentligt arkiv, således at dokumenterne kan undtages fra næste aflevering.

Krav til systemunderstøttelse af delarbejdsgangen

I det følgende er listet krav til ESDH-løsningen understøttelse af delarbejdsgangen.
Krav 80.

Efterlevelse af krav til elektronisk aflevering
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan leve op til offentlige arkivers regler indenfor elektronisk aflevering iht. de, til enhver tid af, Statens arkiver, fastsatte regler.
I forhold til aflevering til Statens Arkiver gælder det, at den efterspurgte løsning
til en hver tid skal leve op til bestemmelserne i Arkivloven og tilhørende cirkulærer og bekendtgørelser mv. Pt. findes reglerne i bekendtgørelse nr. 342 af 11.
marts 2004.

Info. 20.

Beskrivelse af ESDH-løsningens efterlevelse af krav til elektronisk aflevering
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 80.

Krav 81.

Prøveaflevering til offentlige arkiver inden implementering
Det er et krav, at tilbudsgiver på anfordring fra myndigheden kan dokumentere, at
der kan produceres en prøveaflevering fra ESDH-løsningen, der omfangsmæssigt
er repræsentativ, efter offentlige arkivers forskrifter. Dokumentationen kan være
enten være i form af en allerede afleveret arkivversion fra den løsning, der indgår
i tilbuddet eller i form af dokumentation af, at der er foretaget en godkendt prøveaflevering af den version, der indgår i tilbuddet.

Krav 82.

Godkendelse af prøveaflevering
Det er et krav, at prøveafleveringen kan godkendes af de offentlige arkivers forskrifter.

Krav 83.

Prøveafleveringer fra aktuel løsning
Det er et krav, at tilbudsgivers prøveaflevering tager udgangspunkt i og kan leveres fra den løsning, der indgår i tilbuddet.

Info. 21.

Prøveaflevering til offentligt arkiv
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 81-83.
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Krav 84.

Systemunderstøttelsen af udsøgning af relevante sager og dokumenter
Det er et krav, at ESDH-løsningen i størst mulig omfang kan bidrage til automatisering af udsøgningen af relevante sager og dokumenter, der er knyttet til afleveringen til offentligt arkiv.

Krav 85.

Opmærkning af dokumenter med dispensation for aflevering
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter, at det skal være muligt at angive i
afleveringsopsætningen, at der i enkelte tilfælde kan være dispensation til afleveringsfrihed, for enkelte dokumenttyper på baggrund af klassifikation eller dokumenttype mv.

Krav 86.

Aflevering af dokumenter i arkiv-format
Det er et krav, at myndigheden kan aflevere dokumenter i det af Statens Arkiver
fastsatte og til enhver tid gældende afleveringsformat.

Info. 22.

Automatisering af delopgaver i forbindelse med aflevering
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 84-86.

Krav 87.

Løbende konvertering til afleveringsformat
Det er et krav, at ESDH-løsningen i forbindelse med journalisering understøtter
en forberedelse af afleveringsprocessen, herunder løbende konvertering til det til
en hver tid gældende afleveringsformat.

Krav 88.

Konvertering udenfor almindelig systemtid
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan fortage konvertering, til det til enhver tid
gældende afleveringsformat, udenfor almindelig systemtid.

Krav 89.

Eksport af relevante metadata
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan understøtte eksport af relevante metadata
relateret til de konverterede filer.

Info. 23.

Beskrivelse af funktionalitet til optimering af afleveringen
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 87-89.

Krav 90.

Angivelse af status på afleverede sager
Det er et krav, at systemet kan stemple/anvise ”afleveret” status på, på de sager og
dokumenter, der er afleveret samt kassation/sletning af sager.
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5.2.

Basisfunktionalitet - forretningsobjekter

I dette afsnit beskrives de funktionelle krav, der vedrører løsningens forretningsobjekt-lag. Kravene, der er beskrevet i forretningsobjekt-laget, er kendetegnet
ved, at de ikke forholder sig til den procesmæssige understøttelse, men udelukkende omhandler egenskaber ved ”grundelementer” i ESDH, fx er det på forretningsobjektet sag specificeret, at sag skal have egenskaber der gør, at det er muligt at håndtere forskellige sagstyper, at en sag kan identificeres entydigt mv.

Afsnittet indeholder følgende forretningsobjekter:
• Arkiv
• Sag
• Dokument
• Part
• Opgaveklassifikation
• Organisation

5.2.1. Arkiv - forretningsobjekt

Et af kerneobjekterne i ESDH-løsningen er løsningens arkiv. De funktionelle krav
til forretningsobjektet Arkiv skal ses i sammenhæng med den vedtagne standard
FESD Arkivstruktur, der er kravbeskrevet i de ikke funktionelle krav, kapitel 6.
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ESDH-løsningen indeholder som minimum ét forvaltningsmæssigt arkiv. Det vil
sige et arkiv, som rummer alle myndighedens sager, dokumenter og tilhørende
relationer. Et forvaltningsmæssigt arkiv er reguleret af lovgivning i forhold til anvendelse, bevaring og kassation. Det er derfor centralt, at myndigheden kan adskille det eller de forvaltningsmæssige arkiver fra eventuelle andre arkiver. Et
forvaltningsmæssigt arkiv skal tilsvarende kunne defineres som sagsuafhængigt,
således at myndigheder, der knytter deres forvaltningsmæssige dokumenter op til
eksempelvis hændelser eller aktiviteter kan arkivere retmæssigt i arkivet med
henblik på en systemstøttet aflevering til offentligt arkiv.
Udover et forvaltningsmæssigt arkiv skal ESDH-løsningen kunne etablere en ønsket arkivstruktur bestående af et i teorien valgfrit antal delarkiver. Delarkiverne
kan være af forskellig type og have forskellige formål og karakteristika. Udover et
forvaltningsmæssigt arkiv skal ESDH-løsningen kunne oprette referencearkiver til
håndtering af information uden sagsbinding og afleveringspligt, men med almen
relevans for myndigheden. Det kan fx være lovtekster, direktiver, fraser mv.
Yderligere skal det være muligt at oprette arkiv til opbevaring af medarbejdernes
personlige data, informationer mv.
Yderligere skal arkivet kunne oprette delarkiver målrettet servicering af fagsystemer. Således skal arkivet, udover det forvaltningsmæssige fokus, kunne fungere
som dokumentsilo for relaterede opgaver og systemer.
Arkivstrukturen afspejler først og fremmest myndighedens struktur. Myndigheden
dækker i denne sammenhæng alle de organisatoriske enheder, som gør brug af
ESDH-løsningen og deres indbyrdes sammenhæng. Myndigheden kan fx være et
departement og en række relaterede styrelser, der i systemet er udtrykt ved hvert
sit delarkiv. Arkivet kan også være opdelt i en række delarkiver, der sikrer korrekt
adskillelse og opdeling af sager og/eller dokumenter for adskilte myndigheder, der
har indgået et administrativt servicefællesskab.
Arkivstrukturen afspejler samtidig myndighedens brug af forvaltningsmæssig registrering og registreringssystematik. Myndighedens arkivstruktur skal kunne opdele sager og/eller dokumenter efter registreringssystematik. Fx kan tegninger underlagt én form for afleveringspligt gøre brug af en dedikeret emnesystematik og
et dedikeret delarkiv. Tilsvarende med andre typer af sager/dokumenter.
Krav til forretningsobjektet arkiv

I det følgende er beskrevet de funktionelle krav, der er til ESDH-løsningen med
fokus på forretningsobjektet Arkiv.
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Krav 91.

Arkivtyper
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan danne ramme for en logisk opdeling af det
lagrede materiale ud fra arkivtyperne:
• forvaltningsmæssigt arkiv
• referencearkiv (Dokumentcontainer)
• personligt arkiv

Krav 92.

Forvaltningsmæssigt arkiv
Det er et krav, at ESDH-løsningen og dets tilhørende database etablerer og skaber
det ’forvaltningsmæssige arkiv’. Alle sager, dokumenter og registreringer af forvaltningsmæssig karakter skal kunne således kunne arkiveres/foretages i ESDHløsningen.

Krav 93.

Etablering af et forvaltningsmæssigt sagsarkiv
Det er et krav, at der i ESDH-løsningen kan oprettes et forvaltningsmæssigt sagsarkiv, hvor sager, sagsdokumenter og øvrige sagsregistreringer arkiveres.

Krav 94.

Obligatorisk sagstilknytning i forvaltningsmæssigt sagsarkiv
Det er et krav, at det ikke er muligt at lagre dokumenter uden sagstilknytning i det
forvaltningsmæssige sagsarkiv.

Krav 95.

Sagsuafhængigt forvaltningsarkiv
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan oprette et forvaltningsmæssigt (del)arkiv
uden obligatorisk brug af sagsbegrebet i ESDH-løsningen.

Krav 96.

Personligt arkiv
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan stille et dokumentarkiv til rådighed, hvor
det er muligt for myndighedens medarbejdere at lagre informationsmateriale uden sagstilknytning - af mere personlig karakter. Fx information, udkast og idéer, der ikke nødvendigvis skal indplaceres i et reference- eller forvaltningsmæssigt
arkiv på et senere tidspunkt.

Krav 97.

Brug af registreringssystematik ved overførsel til forvaltningsmæssigt arkiv
Dokumenter i personligt ”delarkiv” skal kunne overføres til et reference- eller
forvaltningsarkiv. Det skal i forbindelse med overførsel af dokumenter kunne gøres obligatorisk at følge myndighedens registreringssystematik.
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Krav 98.

Dokumentcontainer for relaterede systemer
Det er et krav, at myndighedens øvrige dokumentproducerende systemer kan gøre
brug af ESDH-løsningens arkiv (som dokumentsilo) til arkivering af dokumenter.
Der skal kunne dedikeres et delarkiv (forvaltningsmæssigt arkiv eller referencearkiv) til et eller alle dokumentproducerende systemer.

Krav 99.

Dokumenter i faglige sagsbehandlingssystemer
Det er et krav, at dokumenter, som skabes i faglige sagsbehandlingssystemer, og
som enten gør brug af et eget systemarkiv eller et referencearkiv i ESDHløsningen, skal kunne gemmes som sagsakter i systemet ved overførsel
til/arkivering i et forvaltningsmæssigt delarkiv i ESDH-løsningen.

Krav 100.

Lagring af information på baggrund af kontekst
Det er et krav, at ESDH-løsningens arkiv kan lagre information i logiske enheder
på baggrund af en kendt systemmæssig sammenhæng og kontekst. Fx alle sager
og dokumenter mv. indenfor et specifikt område.

Info. 24.

Beskrivelse af arkivet i ESDH-løsningen
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 100.

5.2.2. Sag – forretningsobjekt

En sag består af et antal dokumenter, der vedrører det samme begivenhedsforløb.
Begrebet kan sammenlignes med det fysiske omslag, der holder sammen på et antal dokumenter. En sags egenskaber bestemmes af dens sammenhænge til andre
forretningsobjekter og indeholder en række beskrivende oplysninger, så som et
journalnummer, partsoplysninger, tidspunkt for sagens oprettelse, organisatorisk
tilhørsforhold mv.
Der findes forskellige måder at forstå sager på. De mest anvendte begreber til at
fortælle hvad det er for en sag man har med at gøre er følgende:
• Enkeltsag, hvor dokumenter og øvrige oplysninger tilsammen afspejler én
bestemt administrativ proces. Ombudsmanden beskriver en enkeltsag som
"de oplysninger der ligger til grund for en afgørelse". Udgangspunktet for
journalisering af sager er, at de skal oprettes som enkeltsager.
• Dossiersag, hvor de dokumenter og oplysninger sagen indeholder vedrørende flere forskellige enkeltsager, som alle har at gøre med den samme
juridiske enhed.
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•

Samlesag, hvor oplysninger om et bestemt forvaltningsemne eller forvaltningsopgave er samlet.
• Projektsag, hvor de enkeltsager der tilsammen udgør dokumentation af et
projekt er et synonym for en samlesag.
De dokumenter og oplysninger, der udgør en sag, kan således betragtes som henholdsvis selvstændige størrelser og som del af et sagskompleks.
For at have et ensartet sagsbegreb på tværs af ESDH-systemer skal alle sager i
systemmæssig forstand betragtes som og oprettes som enkeltsager. Journalisering
af sager som enkeltsager gør det nemmere at definere standarder for udveksling af
sager. Det, at samle dokumenter i et ESDH-system som enkeltsager, ændrer dog
ikke på behovet for at kunne se og sagsbehandle en række relaterede enkeltsager
som dossiersager, samlesager eller projektsager.
Krav til Forretningsobjektet Sag

I det følgende er beskrevet de funktionelle krav, der er til ESDH-løsningen med
fokus på forretningsobjektet Sag. Mere arbejdsgangsrelaterede krav til håndteringen af sager er at finde under de beskrevne delarbejdsgange med sagsfokus fx Opretter sag, Behandler sag, Udveksler sager og dokumenter mv..
Tekniske krav til forretningsobjektet Sag er beskrevet i kapitel 6, Ikke-funktionelle
krav.
Krav 101.

ESDH-løsningen skal omfatte et sagsbegreb
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter et sagsbegreb, som gør det muligt
at håndtere både simple og komplekse sager – herunder:
• håndtering af forskellige sagstyper med forskellige egenskaber (metadatafelter), definitioner og tilhørende værdilister
• registrering og tilknytning af dokumenter, sagsparter og aktiviteter til sager
• at sager kan identificeres ved et globalt unikt sagsid, der skal kunne udveksles med andre systemer
• at sager kan indeholde struktureret og samlet information om de hændelser/aktiviteter, der er sket i et sagsforløb
• at enkeltsager kan præsenteres som del af en samlesag, dossiersag og/eller
en samlesag

Krav 102.

Operationer på sager
Det er et krav, at en bruger kan foretage en række sædvanlige operationer på en
sag, som de ville kunne gøre med papirsager – herunder:
• at kunne tilføje dokumenter til én eller flere sager
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•
•
•
•

at kunne foretage løbende journalnotater på sagen
at kunne knytte ”gule lapper” med kommentarer til sagen.
at kunne identificere de sager, hvori et givet dokument indgår og gå direkte til de pågældende sager
mulighed for løbende at opdatere metadata og omjournalisere sager

Info. 25.

Beskrivelse af sagsbegreb og -operationer
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 101-102.

Krav 103.

Betegnelse af sager i forbindelse med sagsoprettelse
Det er et krav, at der i forbindelse med oprettelse af en sag er mulighed for at anvende forskellige sagsbetegnelser på baggrund af den enkelte myndigheds beslutning om at anvende bestemte, men forskellige sagsbetegnelser. Det betyder, at når
der oprettes en prædefineret sagstype så som en personalesag, boligsag, byggesag
mv., tilkobles de relevante felter til registrering af relaterede sager automatisk.

Krav 104.

Automatisk forslag til sagsbegreb
Det er et krav, at ESDH-løsningen som udgangspunkt tilbyder at oprette en sag
som en enkeltsag. Dog skal ESDH-løsningen, på baggrund af myndighedens beslutning om forhold til givne emner (fx personalesager eller boligsager, sager
vedr. hjælpemidler), automatisk tilbyde brugeren at anvende det sagsbegreb fx
samlesag, dossiersag mv., som myndigheden har besluttet at bruge ved oprettelse
af sager indenfor det givne emne.

Krav 105.

Angivelse af sagsfase
Det er et krav, at det er muligt, at anvise sagens fremdrift i forhold til det samlede
sagsforløb ved markering af, hvor langt behandlingen af sagen er, ud fra de prædefinerede trin i sagsbehandlingen.

Krav 106.

Angivelse af sagsstatus
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan håndtere en markering af sagens status.
Det kan ske enten ved, at brugeren manuelt påfører en status eller, at ESDHløsningen automatisk kan angive en status på sagen. Fx ved, at der er opsat et brugerdefineret tidsinterval, eller at der er gennemført en bestemt handling, der medfører, at en sag skifter fra aktiv til passiv.

Info. 26.

Mulighed for anvendelse af sagsfase og sagsstatus
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 105-106.
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Krav 107.

Genåbning af afsluttet sag
Det er et krav, at en ”afsluttet” sag kan genåbnes af en bruger med rettigheder til
at genåbne sager.

Krav 108.

Logning/’Stempling’ af sagshandlinger på sagen til dannelse af log
Det er et krav, at handlinger og statusmarkeringer, der tilføjes under sagsbehandlingsarbejdet, automatisk registreres, så der kan dannes og præsenteres en log med
tydelig historik på alle ændringer foretaget på sagen.

Info. 27.

Beskrivelse af bagvedliggende logning/stempling på sagen
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 108.

Krav 109.

Sikkerhed på sag
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter adgangsbegrænsning til sagen.
ESDH-løsningen skal således sikre, at sagen oprettes med en standard adgangsbegrænsning, og at brugeren kun kan ændre adgangsbegrænsningen indenfor de
rammer brugeren er givet ifm. systemopsætningen.

Krav 110.

Adgangsbegrænsning på bruger-, enheds- og rolleniveau
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan arbejde med adgangsbegrænsning på både
bruger, enheds- og rolleniveau. Det skal fx være muligt at begrænse adgangen til
sagen til udvalgte brugere, en specifik afdeling og/eller en række brugere med en
specifik rolle i enheden eller myndigheden. Det kan fx være sager som kun brugere med rollen ’ledere’ må have adgang til – enten i en afdeling eller i hele myndigheden.

Krav 111.

Masseændring af sager
Det er et krav, at det på baggrund af en søgning skal være muligt at masseændre
alle eller en del af de fremsøgte sager, herunder:
• at afslutte sager
• at genåbne sager
• at ændre prædefinerede sagsgange og ændre metadata
• at overføre sagsansvar fra en sagsbehandler til en anden
• overføre sagsansvar fra en organisatorisk enhed til en anden

Krav 112.

Rettigheder til masseændring af sager
Det er et krav, at rettighederne til masseændring af sager kan differentieres pr. rolle (jf. afsnit 4 Aktører). Fx skal det være muligt at opsætte rettighederne, således
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at en systemadministrator kan foretage alle masseændringer af sager, mens en
bruger kun må kunne ændre overdragelse af sagsansvar til anden bruger og afslutning af egne sager.
Info. 28.

Beskrivelse af funktionalitet til masseændring på sager
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
Krav 111.

5.2.3. Dokument – forretningsobjekt

Et dokument består af en afgrænset samling af informationer, i en kendt struktur,
gemt på et kendt medie. Et dokument kan foreligge på papir, digitalt medium, mikrofiche, eller et hvilket som helst andet medie, der kan være bærer af information. Dokumenter kan rumme tekst, tegninger, grafik, fotografier, video, tale
osv.
Et digitalt dokument er en sammenhængende mængde af data. Dokumenterne i et
ESDH-system vil oftest være digitale (skriftlige) dokumenter, men kan også være
lydfiler, billedfiler, grafik filer, filer fra grafiske informationssystemer, databaser,
regneark mv. Et dokument kan indgå i et arkiv sammen med eller adskilt fra sagen.
Et dokument kan foreligge i flere versioner. Digitalt kan det betyde, at systemet
gemmer alle udgaver af dokumentet, fra det oprettes i kladdetilstand, til det foreligger i en færdig udgave. Derudover kan et dokument foreligge i flere færdige
udgaver, det der sædvanligvis kaldes revisioner eller ’store versioner’ (fra engelsk: ’major’ og ’minor versions’). Revisioner er vigtige i projektsager, personalesager, administrative sager mv., hvor der er behov for let at kunne fremfinde og
dokumentere en låst udgave af et dokument på en sag. Det kan fx være en specifik
revision/udgave af en kontrakt eller anden aftale, der skal kunne dokumenteres
tidsligt.
Et dokument kan bestå af et hoveddokument og et eller flere underdokumenter. Et
underdokument kan principielt indgå i flere hoveddokumenter. Samme dokument
kan i forskellige sammenhænge være hoveddokument henholdsvis underdokument.
Et vigtigt element i ESDH-løsningen knyttet til dokumentet er Journalposten.
Journalposten kan også kaldes Dokumentkortet og er bindeleddet mellem sagen
og dokumentet. Det er på journalposten, at metadata om dokumentet er registreret.
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Journalposten er således bærer af dokumentets centrale metadata. Handlinger foretaget på journalposten kan have indflydelse på dokumentet. Fx vil låsning af
journalposten afstedkomme låsning af dokumentet. Låsning af en dokumentversion betyder modsat ikke nødvendigvis låsning af journalposten. Tilsvarende vil det
ofte være metadataopmærkningen på journalposten, der indplacerer dokumentet i
et specifikt arkiv eller delarkiv og dermed anviser, hvilke afleveringsmæssige
hensyn dokumentet er omfattet af.
Funktionalitet knyttet til forretningsobjektet Dokument forventes stillet til rådighed af forretningstjenesten af samme navn. Denne forretningstjeneste er med hensyn til tekniske krav beskrevet i kapitel 6, Ikke-funktionelle krav.

Krav til forretningsobjektet Dokument

I det følgende er beskrevet de funktionelle krav, der er til ESDH-løsningen med
fokus på forretningsobjektet Dokument.
Krav 113.

Understøttelse af forskellige slags digitale dokumenter
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan understøtte arbejde med forskellige slags
digitale dokumenter fx:
• tekstfiler
• lydfiler
• billedfiler
• grafikfiler
• videofiler
• databaser
• regneark

Krav 114.

Associering af dokumenter til relevant applikation
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan indstilles til at gøre brug af det - for den
enkelte myndighed - relevante program, når et dokument skal åbnes eller bearbejdes som del af sagsbehandlingen. Åbning af et specifikt program skal kunne variere afhængigt af:
• filformat (TXT, DOC, ODT, PDF, XLS mv.)
• brugerhandling/-behov (Rediger/Vis)

Info. 29.

Beskrivelse af funktionalitet til arbejde med digitale dokumenter
Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 113-114.
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Krav 115.

Versionstyring - visning af versioner
Det er et krav, at alle versioner af et dokument skal kunne vises på den tilknyttede
Journalpost.

Krav 116.

Versionsstyring – seneste version som standard
Det er et krav, at brugeren kan se, hvilken version, der er den nyeste og sætte systemet op til, som udgangspunkt, at vise seneste version af dokumentet som standard.

Krav 117.

Versionsstyring – sporbarhed ift. gældende versioner og ændringer
Det er et krav, at det er muligt at se, hvilke ændringer, der er foretaget i forhold til
tidligere versioner.

Krav 118.

Versionsstyring – udgangspunkt i tidligere versioner af dokument
Det er et krav, at brugeren kan arbejde videre med en vilkårlig tidligere version af
et givet dokument. En låst version skal således kunne benyttes som udgangspunkt
for en ny version af et dokument og skal kunne gemmes på samme journalpost,
eller være udgangspunkt for dannelse af en ny journalpost.

Krav 119.

Versionsstyring – versioner i forskellige formater
Versionsstyringen skal kunne håndtere at egenproducerede dokumenter kan
gemmes i forskellige formater på samme version. At en vilkårlig version af et dokument fx findes som både tekst- og pdf-format.

Krav 120.

Versionsstyring – låsning af dokumentversion
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter låsning på versions-niveau uden,
at det afstedkommer låsning af selve journalposten.

Krav 121.

Versionsstyring – understøttelse af revisioner af dokumenter
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter, at et dokument i en vilkårlig version kan ophøjes til en færdig revision af dokumentet. At gøre et dokument til en
revision skal afstedkomme, at den reviderede udgave af dokumentet kan fremvises i uændret stand på et senere tidspunkt. Det skal fortsat være muligt at arbejde
videre med dokumentet, men i en ny version tilhørende en ny revision.

Info. 30.

Versionsstyring - beskrivelse af funktionalitet til versionsstyring
Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 115-121.
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Krav 122.

Dokumentegenskaber – hoved- og underdokumenter
Det er et krav, at et dokument kan bestå af et hoveddokument og et eller flere underdokumenter. Et underdokument skal kunne indgå i flere hoveddokumenter, og
samme dokument kan i forskellige sammenhænge være hoveddokument henholdsvis underdokument.

Krav 123.

Dokumentegenskaber - tildeling af rolle på dokument
Det er et krav, at det er muligt at anvise på dokumentet, hvilken rolle det har. Fx
at dokumentet er hoveddokument ift. en specifik journalpost på en sag, og at der
er anvist en given sammenhæng med et relateret underdokument/bilag.

Krav 124.

Dokumentegenskaber - tildeling af status på dokumentet
Det er et krav, at det er muligt at tildele dokumenter status, således at man kan se
færdiggørelsesgraden af et dokument. Yderligere skal man kunne se om, eller
hvilken version, der fx er sendt til offentliggørelse eller i intern høring. Status skal
kunne påføres/ændres af både en bruger- og systemaktør, således at det fx kan angives automatisk, når dokumentet sendes i høring.

Krav 125.

Dokumentegenskaber – tildeling af dokumentstatus
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan håndtere dokumentstatusser, herunder dokumentstatus ”kladde”, og at disse statusser skal kunne defineres lokalt i den enkelte myndighed.

Krav 126.

Dokumentegenskaber - håndtering af dokumenttyper
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan håndtere dokumenter af forskellig type
(”kategori”), fx indgående brev. Fx vil en søgning på dokumenter til udarbejdelse
af en åben postliste forudsætte, at systemet kan finde de dokumenter, der har karakter af breve (udgående og/eller indgående breve), men ikke interne dokumenter
(eksempelvis notater) lagret i systemet. Myndigheden skal selv kunne definere de
ønskede dokumenttyper omfattet af postlistevisning.

Krav 127.

Dokumentegenskaber - redigerbar / ikke-redigerbar
Det et krav, at ESDH-løsningen kan håndtere, at dokumenter enten er redigerbare
eller ikke-redigerbare. Dokumenter, der er modtaget udefra som redigerbare (fx
per e-post) skal hurtigst muligt efter modtagelsen sikres mod ændringer (jf.
spørgsmålet om digitale dokumenters bevisværdi). I andre tilfælde ændres dokumentets redigerbarhed over tid. Således vil et egenproduceret dokument i form af
fx et udgående brev i starten være redigerbart (fx status ”kladde”), men samtidig
med afsendelsen skal det ”fastfryses” til at være ikke-redigerbart (endeligt).
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Info. 31.

Beskrivelse af ESDH-løsningens håndtering af dokumentegenskaber
Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 122-127.

Krav 128.

Journalisering - journalisering af dokument ifm. sagsoprettelse
Det er et krav, at det er muligt at journalisere et dokument i forbindelse med oprettelsen af sagen.
Se usecase afsnit 5.1.1, Opretter sag.

Krav 129.

Journalisering - nedarvning af sikkerhed fra sag
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter nedarvning af sikkerhed fra sagen,
hvis dokumentet oprettes/journaliseres fra en sag, eller tilknyttes en sag ifm. journalisering.

Krav 130.

Journalisering - journalisering af dokument ifm. oprettelse af dokument
Det er et krav, at det er muligt at journalisere et dokument i forbindelse med oprettelsen af dokumentet. Fx at et indgående dokument kan færdigjournaliseres
ifm. oprettelsen/modtagelsen.
Se usecase afsnit 5.1.5, Modtager og placerer post.

Krav 131.

Journalisering - journalisering af dokument iht. journal- eller facetplan
Det er et krav, at et dokument kan journaliseres i henhold til myndighedens opgaveklassifikation.

Krav 132.

Journalisering - journalisering af dokument fra postliste
Det er et krav, at det er muligt at journalisere/initiere journaliseringen af et dokument direkte fra en postliste i systemet.
Se usecase afsnit 5.1.5, Modtager og placerer post.

Krav 133.

Journalisering - journalisering af dokument fra elektronisk postsystem
Det er et krav, at det er muligt at journalisere/initiere journaliseringen af et dokument direkte fra myndighedens elektroniske post system.
Se usecase afsnit 5.1.5, Modtager og placerer post.

Krav 134.

Journalisering - sammenknytning af dokumenter ifm. journalisering
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan knytte relevante dokumenter sammen i
forbindelse med journaliseringen, fx ansøgning – svar, høring – høringssvar, mail
– vedhæftede bilag etc.
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Krav 135.

Journalisering – massejournalisering og masseopdatering af dokumenter
Det er et krav, at en sagsbehandler kan gennemføre massejournalisering af og
masserettelser af metadataoplysninger på dokumenter. Fx at det er muligt at påføre identiske metadata for en lang række dokumenter i en og samme arbejdsgang.

Info. 32.

Beskrivelse af funktionalitet til massejournalisering
Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
Krav 135.

Krav 136.

Journalisering - låsning af indgående dokument ifm. journalisering
Det er et krav, at et indgående dokument automatisk låses i det øjeblik dokumentet er journaliseret.

Krav 137.

Journalisering - automatisk låsning af dokumenter
Det er et krav, at låsning af dokumenter skal kunne ske automatisk på baggrund af
aktiviteter, der sker med dokumenter. Dokumenter, der sendes, skal automatisk
låses i forbindelse med denne aktivitet. Efter låsning af dokumenter må det ikke
være muligt at ændre i dokumentet.
Se usecase afsnit 5.1.7, Opretter og behandler dokument.

Krav 138.

Journalisering - tilknytning af dokument til en sag
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan knytte et dokument til en sag, herunder
flytte eller kopiere det fra én sag til en anden.

Krav 139.

Journalisering - udfyldelsen af metadatafelter
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan automatisere udfyldelsen af metadatafelter,
hvor det er muligt og indlysende. Dette gælder både obligatoriske, uredigerbare
felter som fx dokumentID, Oprettelsesdato etc., og redigerbare felter som fx titel,
dokumenttype, mv.

Krav 140.

Journalisering – indplacering i registreringssystematik
Det er et krav, at ESDH-løsningen i forbindelse med oprettelse og journalisering
af et dokument giver brugeren mulighed for at indplacere dokumentet i myndighedens registreringssystematik via metadataopmærkning på journalposten.

Krav 141.

Journalisering - påføring af metadata i dokumentets levetid
Det er et krav, at der kan påføres metadata på Journalposten i hele dokumentets
levetid dækkende den registrering, der sker ifm.:
• oprettelse af dokumentet
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•
•

redigering af dokumentet
færdiggørelse af dokumentet.

Krav 142.

Journalisering - validering af registreringer
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan foreslå registreringer ifm. journaliseringen
af dokumentet, som brugeren skal kunne ændre eller validere.

Krav 143.

Journalisering – omjournalisering af dokument
Det er et krav, at det er muligt at omjournalisere et dokument. Her tænkes på, at
det for brugeraktør med Journalmedarbejder-rolle skal være muligt at ændre et
dokuments indplacering i benyttet registreringssystematik mv.

Krav 144.

Journalisering - automatisk registering/nedarvning til dokumenter
Det er et krav at handlinger og statusmarkeringer, der tilføjes under sagsbehandlingsarbejdet, uden videre manuel foranstaltning, kan medføre registreringer på
dokumentet, fx ændringer i sikkerhed.

Info. 33.

Beskrivelse af funktionalitet til automatisk registrering
Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 144.

Krav 145.

Løbende ændring af sikkerhed på dokument
Det er et krav, at ESDH-løsningen giver mulighed for, at ændre sikkerheden på et
dokument, således at adgangen til et dokument udvides eller indsnævres efter behov, fx skal en bruger med rettighed til det kunne tildele andre brugere adgang til
dokumentet. Tilsvarende skal systemet ved intern høring eller godkendelse kunne
tildele personer, omfattet af høringen, midlertidig adgang til dokumentet.

Krav 146.

Logning af ændringer på dokumentniveau
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan logge data for alle ændringer, der foretages
på dokumentet.

Krav 147.

Håndtering af påtegninger/gule sedler
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan håndtere ”påtegninger/gule sedler” på dokumenter, herunder versionering og håndtering af arkiveringsudgaver af disse.

Krav 148.

Notering af oplysninger på sagen
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan understøtte sagsbehandlerens behov for at
dokumentere de mundtlige oplysninger, der ligger til grund for en afgørelse.
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Krav 149.

Modtagelse/indhentning af dokumenter fra filsystemet og andre systemer
Det er et krav, at dokumenter kan hentes ind i systemet fra det almindelige filsystem på en nem og intuitiv måde. Med filsystem forstås lokale drev, netværksdrev, disketter etc.

Krav 150.

Fordeling af indgående post eller egenproduceret dokument
Det er et krav, at ESDH-løsningen indeholder faciliteter til fordeling af indgående
post eller egenproduceret dokument til modtagerenhed/person – uanset om dokumentet modtages som post, eller om det oprettes og behandles fra Kontorautomatiseringssystemet eller fra ESDH-løsningen.
Se usecase afsnit 5.1.5, Modtager og placerer post.

Krav 151.

Modtagelse af dokumenter fra filsystemet og andre systemer - automatisk
overførsel af dokumenter til ESDH-løsningen
Det er et krav, at dokumenter automatisk kan overføres (push) til ESDH-systemet
fra filsystemer, disketter mv.

Krav 152.

Blanketter - samspil mellem ESDH-løsningen og blanketter
Det er et krav, at dokumenter, der skabes ved, at borgere eller virksomheder udfylder blanketter på myndighedens portal eller hjemmeside, kan hentes direkte ind
i systemet via mapning og brug af eFølgeseddel- eller Datafølgeseddelformatet.

Info. 34.

Beskrivelse af funktionalitet til samspil mellem ESDH-løsningen og
blanketter
Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 152.

5.2.4. Part – forretningsobjekt

Erfaringerne fra FESD I har peget på et behov for at optimere partshåndteringen.
Dels i forhold til at lette tilgangen til og brugen af eksterne registre (CPR, CVR,
BBR, FOA mv.) og dels ift. at optimere hele arbejdsprocessen relateret til oprettelse og tilknytning af parter (på sager og dokumenter) og vedligeholdelsen af disse kontaktinformationer.
Standardiseringen har bidraget med en gældende FESD-standard for ’Navn og
adresse’. Formålet med standarden har været, at beskrive de kontakt- og lokationsinformationer, der er nødvendige for, at en FESD-løsning kan varetage håndtering af:
• stedrelaterede sagstyper; eksempelvis miljø-, ejendoms- og matrikelsager
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•
•

sagstyper hvor en person, en organisation, eller en virksomhed er sagens
hovedemne
kontaktinformationer for sagsparter

Datastandarden for navne og adresser er grundlaget for maskinel kommunikation
og overførsel og opdatering fra eksterne registre, der indeholder de ovennævnte
data, fx CPR-, CVR- og BBR-registrene. Målsætningen om at muliggøre denne
kommunikation via webservices har været en forudsætning for FESDstandardiseringsarbejdet på området.
It og Telestyrelsen har med den Fælles Offentlige Adressedatabase etableret et
centralt register, hvis formål er at samle alle offentlige adresseoplysninger ét sted.
Formålet er generelt det samme med hensyn til etablering af centrale registre; at
gøre relevante data ’Navn og adresser’ tilgængelige via webservice-kald fra
ESDH-løsningerne, fagsystemerne mv. Den til enhver tid gældende standard for
Navn og adresse’-data er udgangspunktet for arbejdet med at etablere centrale registre, således at målsætningen om forenklet tilgang til og brug af adressedatabasen sikres.
Ideelt set er der rent teknisk kun et eller få centrale og opdaterede partsregistre
over personer, virksomheder/myndigheder og ’matrikler’, som ESDH-løsninger,
fagsystemer mv. trækker på. Replikering og lokale partsregistre er i mange henseender at betragte som et nødvendigt onde. Der vil dog i en længere overgangsperiode være behov for at opretholde et lokalt partsregister over kendte parter, som
del af, eller tilknyttet ESDH-løsningen. De udfordringer som det lokale partsregister giver i forhold til opdatering og vedligehold op imod det centrale register skal
derfor varetages. Tilsvarende kan der være myndigheder, der foretrækker at etablere et decentralt person- og eller BBR-register, som systemet og et ESDHregister i så fald skal kunne kommunikere med.
For eksemplificering af den ønskede proces relateret til sammenhængen mellem
og brugen af registre henvises til usecase-beskrivelsen under afsnit 5.1.4, delarbejdsgangen Tilknytter part.
Krav til forretningsobjektet Part

I det følgende er beskrevet de funktionelle krav, der er til ESDH-løsningen med
fokus på forretningsobjektet Part.
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Krav 153.

Internt partsregister (navne- og adressedatabase)
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan stille et internt partsregister til rådighed
med oplysninger om de personer, virksomheder m.fl., som organisationen korresponderer med, således at det kun er nødvendigt at oprette navn og adresse i systemet én gang. Registret/adressedatabasen skal være kompatibel med den gældende FESD-standard Navn og Adresse.

Krav 154.

Hente navne og adresser fra andre databaser/registre
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan hente navne og adresser fra andre såvel
interne som eksterne registre og databaser, herunder CVR, CPR, BBR eller FOA .
Det gælder både ifm. Sagsbehandlingen, og som del af en automatiseret og skeduleret opdatering.

Krav 155.

Overførsel af parter/adresser fra andre databaser/registre
Det er et krav, at ESDH-løsningen automatisk kan overføre parter hentet fra andre
databaser ifm. sagsbehandlingen til det interne ESDH-register.

Krav 156.

Håndtering af udenlandske adresser
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan håndtere udenlandske adresser.

Krav 157.

Ingen begrænsning på antal indeholdte adresser
Det er et krav, at ESDH-løsningens adressedatabase kan indeholde et i princippet
frit antal adresser.

Krav 158.

Genbrug af (dele af) adresser ved nyoprettelse adresser
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan håndtere genbrug af adresser/dele af adresser ved oprettelse af nye adresser, fx således at oplysninger om en firmaadresse
kan genbruges, hvis der ønskes oprettet yderligere adresser for firmaet, men med
tilknyttet ”attention” person. Tilbudsgiver bedes dokumentere dette.

Krav 159.

Vedligehold af adresser
Det er et krav, at der sker en vedligeholdelse af adresser, fx således at et antal
adresser med fælles postadresse kan ændres under ét, når postadressen ændres.

Krav 160.

Adgangsbegrænsning på adressedatabase
Det er et krav, at der kan skabes adgangsbegrænsninger (læse-/skriverettigheder)
til adressedatabasen, eller dele af denne samt administrators muligheder for at
kontrollere, at der ikke sker unødvendige dobbeltregistreringer, eller andre uhensigtsmæssige ændringer i databasen.
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Krav 161.

Oprettelse af grupper
Det er et krav, at der kan dannes grupper af enkeltadresser, fx adresserne på medlemmerne af et tværministerielt udvalg, således at brugeren kun behøver at tilknytte gruppen til en udgående gruppe.

Krav 162.

Dokumentation af adresse på tilknytningstidspunkt
Af dokumentationshensyn er det et krav, at en adresse eller en gruppe af adresser,
der tilknyttes et ind- eller udgående brev, altid senere vises i den form, som adressen eller adressegruppen havde på tilknytningstidspunktet, når den vises i forbindelse med det pågældende dokument – også selv om der efterfølgende er sket ændringer i adressen, fx ny postadresse.

Info. 35.

Beskrivelse af funktionalitet til opfyldelse af krav til partsregister
Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 162.

Krav 163.

Indhentning af stedrelaterede metadata fra eksternt register
Det er et krav, at ESDH-løsningen for stedrelaterede sagstyper (fx miljø-, ejendoms- og matrikelsager) kan indhente data fra eksterne registre til autoudfyldelse
af stedrelaterede metadatafelter på baggrund af webservicekald eller opslag.

Krav 164.

Indhentning af person/organisationsspecifikke metadata fra eksternt register
Det er et krav, at ESDH-løsningen for sagstyper, hvor en person, en organisation
eller en virksomhed er sagens hovedemne kan indhente data fra eksterne registre
til autoudfyldelse af person/organisationsspecifikke metadatafelter på baggrund af
webservicekald eller opslag.

Krav 165.

Partsoprettelse på sag eller dokument via centralt register
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan hente partsoplysninger fra et eksternt
partsregister i forbindelse med oprettelse af en part på en sag eller et dokument.

Krav 166.

Medtage afsender/modtager som en del af metadata
Det er et krav, at ESDH-løsningen, for så vidt angår e-post, kan medtage parten på
baggrund af afsender/modtagers domæne, som en del af metadata i forbindelse
med journalisering af den indgående e-post.

Krav 167.

Ensartet proces for partstilknytning og -oprettelse
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter en ensartet brugerproces for partstilknytning på sag/dokument og evt. oprettelse i internt partregister uanset om parten hentes fra internt eller eksternt partsregister.
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Krav 168.

Sammenhæng mellem part i register og part på sag
Det skal være muligt i ESDH-løsningen, at se sammenhængen mellem en part i
ESDH-løsningens register og de sager, hvor parten er tilknyttet med en specifik
rolle ift. sagen og/eller dokumentet. Det skal tilsvarende være muligt at skærme af
for sammenhængen i de tilfælde, hvor overblikket på tværs af sagsområder kan
være i strid med dataloven.

Info. 36.

Beskrivelse af funktionalitet til partstilknytning på sager/dokumenter
Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 168.

Krav 169.

Brug af komponent til partshåndtering fra 3.parts-leverandør
Det skal være muligt, hvis myndigheden ønsker det at gøre brug af en partskomponent fra 3. partsleverandør, som alternativ til ESDH-løsningens partskomponent.

Krav 170.

Dekobling af partshåndteringen
Det skal være muligt i ESDH-løsningen at dekoble forretningsobjektet Part helt
eller delvist i de tilfælde, hvor myndigheden benytter en 3. partskomponent til
partshåndteringen.

Info. 37.

Beskrivelse af mulighed for brug af 3. partskomponent til partshåndtering
Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 170.

5.2.5. Opgaveklassifikation - forretningsobjekt

Forretningsobjektet Opgaveklassifikation svarer til den generelle beskrivelse af en
myndigheds opgaver i en systematik eller klassifikation. Forretningsobjektet Opgaveklassifikation beskriver de funktionelle behov i forbindelse med understøttelsen af klassificering af sager og dokumenter i myndigheden. Forretningsobjektet
Opgaveklassifikation bruges som journalnøgle for sagen og har relation til de
retskilder, der fastsætter opgaven. Opgaven kan udføres af eller fastsættes af en
myndighed.
Sagsbehandlerne oplever, at det er besværligt og tidskrævende at foretage registreringer på en sag eller et dokument, da det indebærer, at de skal afbryde selve
sagsbehandlingen. Det betyder, at der er behov for, at registreringsopgaven i høje-
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re grad bliver en så integreret del af selve sagsbehandlingen som muligt. Det er af
afgørende betydning for en effektivisering og lettelse af sagsbehandlernes arbejdssituation, at de metadata, der modtages eller dannes, med så høj grad af automatik som muligt, kan påføres sagen og/eller dokumentet.
Krav til Forretningsobjektet Opgaveklassifikation

I det følgende er beskrevet de funktionelle krav, der er til ESDH-løsningen med
fokus på forretningsobjektet Opgaveklassifikation.
Krav 171.

Understøttelse af FESD I standard vedr. emnesystematik
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan understøtte FESD I standarden vedr. emnesystematik eller tilsvarende.

Info. 38.

Beskrivelse af understøttelse af standard vedr. emnesystematik
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 171.

Krav 172.

Implementering af myndighedens Registreringssystematik
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan understøtte den registreringssystematik
myndigheden ønsker at anvende. Se bilag 2, Registreringssystematik.

Krav 173.

Præsentationsformer af registreringssystematikken
Det er et krav, at der forefindes forskellige præsentationsformer af registreringssystematikken, herunder af den traditionelle hierarkiske fremstillingsform fx ved
hjælp af pick-lister.

Krav 174.

Automatisk fangst af metadata
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan fange allerede eksisterende metadata ved
hjælp af forskellige, herunder OCR, stregkoder, pervasive containere og oplysninger tastet ind af brugere af fx elektroniske blanketter. Disse data skal gives
som forslag til relevante metadata i forbindelse med journalisering (præjournalserning).

Info. 39.

Automatisering ved påføring af metadata
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 174.

Krav 175.

Påføring af metadata i løbet af sagens levetid
Det er et krav, at brugerne kan påføre metadata på forskellige tidspunkter af sagens eller dokumentets levetid.
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Info. 40.

Påføring af metadata i løbet af sagens levetid
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 175.

Krav 176.

Fastlagte metadatatyper
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan indeholde en lang række af, på forhånd
fastlagte, metadatatyper, som skal sikre, at ESDH-løsningen kan registrere de ønskede metadata, som bruges overalt i den offentlige forvaltning. At metadatatyperne skal være fastlagt på forhånd medfører ikke nødvendigvis, at alle skal bruge
netop disse typer. (jf. FESD datamodellen)

Krav 177.

Fravalg af metadata i forhold til myndighedens behov
Det er et krav, at ESDH-løsningen indeholder de i FESD datamodellen identificerede metadata typer, samt at det er muligt at slå dem fra igen, hvis myndigheden
ikke ønsker at anvende dem. (jf. FESD datamodellen)

Krav 178.

Oprettelse af nye metadata typer
Det er et krav, at ESDH-løsningen indeholder faciliteter, således at myndigheden
selv kan definere og anvende nye metadata typer. Det er vigtigt, at sådanne faciliteter er ”nemme” at bruge, dvs. at den ikke kræver programmør-indsats, og at det
er fleksibelt og hurtigt at definere nye metadata typer.

Info. 41.

Beskrivelse af tilpasning/oprettelse af metadatatyper på sagsniveau
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 176-178.

Krav 179.

Dokumentation af historik på metadata
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan registrere oplysninger på både dokumenter
og sager med historik på alle metadata.

Krav 180.

Omregistrering iht. registreringssystematik
Det er et krav, at brugeren kan omregistrere metadata på sager i henhold til myndighedens registreringssystematik.

Krav 181.

Præsentation af opgaveklassifikation
Det er et krav, at der forefindes forskellige præsentationsformer af opgaveklassifikationen, fx den traditionelle hierarkiske fremstillingsform og pick-lister. Blandt
andet med fokus på mulige afvigelser ift. præsentationsform.
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Info. 42.

Beskrivelse af funktionalitet til myndighedsspecifik opgaveklassifikation
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 181.

Krav 182.

Opsætning af standardværdier – globalt, lokalt og personligt
Det er et krav, at det er opsætbart, hvilke metadata ESDH-løsningen skal foreslå.
Opsætningen skal kunne foretages centralt og gælde for alle brugere og/eller lokalt og gælde for den enkelte bruger eller brugerprofil.

Krav 183.

Masseopdatering - gennemførsel af masseopdatering
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan gennemføre masseopdatering/-rettelser af
metadataoplysninger på tværs af sager.

Krav 184.

Markering af handlinger og status på sagen
Det er et krav, at handlinger og statusmarkeringer på sagen, som tilføjes under
sagsbehandlingsarbejdet, uden videre manuel foranstaltning medfører registreringer på sagen/dokumentet.

Krav 185.

Logning af data om sagen eller dokumentet
Det er et krav, at ændringer på sager og dokumenter indplaceret i emnesystematikken kan logges og spores på henholdsvis sagen og dokumentet.

Krav 186.

Hjælperegisterfunktionalitet til komplettering af registreringerne
Det er et krav, at ESDH-løsningen indeholder en hjælperegisterfunktionalitet til
anvendelse ved den manuelle komplettering af registreringerne.

5.2.6. Organisation - forretningsobjekt

Begrebet ’organisation’ afspejler som forretningsobjekt den måde systemet opdeler myndigheden i afdelinger, enheder, kontorer mv.. Forretningsobjektet kan også
beskrive de myndigheder, som en myndighed arbejder sammen med. Der findes
således en instans af organisationsbegrebet, der er intern, og flere der er eksterne.
ESDH-løsningen skal kunne håndtere og rumme den interne myndighed samt relevante eksterne myndigheder og parter. Derudover skal ESDH-løsningen på baggrund af organisationsbegrebet kunne etablere et eller flere generelle registrer, der
kan benyttes til at tilknytte interne og eksterne aktører med relevant rolle ift. sag,
dokument, aktivitet mv. Organisationsbegrebet rummer ud over mennesker og
enheder (myndigheder, virksomheder, interne afdelinger mv.) også lokationer.
Lokationerne er adressebærende og tilknyttet/gældende for en eller flere enheder.
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ESDH-løsningen skal understøtte nedarvning af adresser til underordnede enheder
ifm. sagsbehandlingen.
Organisationsstrukturen i ESDH-løsningen skal kunne arves fra det system som
myndigheden vedligeholder organisationsstrukturen i. Det kan fx være myndighedens system til oprettelse og vedligeholde af brugere, brugergrupper, rettigheder
mv..
Krav til Forretningsobjektet Organisation

I det følgende er beskrevet de funktionelle krav, der er til ESDH-løsningen med
fokus på forretningsobjektet Organisation.
Ikke-funktionelle krav til forretningsobjektet eller Forretningstjenesten Organisation er stillet i kapitel 6, Ikke funktionelle krav.

Krav 187.

Organisation – håndtering af både intern og ekstern organisation
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan spejle såvel den interne organisation som
de eksterne aktører, der oprettes i løsningen.

Krav 188.

Organisation – brug af organisation ifm. sagsbehandling
Det er et krav, at såvel interne som eksterne personer og organisationer kan tilknyttes sagen med en specifik rolle.

Krav 189.

Organisation – oprettelse af enheder og personer
Det er et krav, at der kan oprettes såvel interne som eksterne enheder og personer
i systemet og at personer kan indplaceres i en eller flere relevante enheder med
anført rolle ift. myndigheden.

Krav 190.

Organisation - tildeling af ansvar for opgave til intern organisatorisk enhed
Det er et krav, at ESDH-løsningen giver mulighed for at tildele en intern organisatorisk enhed ansvar for en specifik opgave eller for sagen og dokumenter generelt.

Krav 191.

Organisation – enheder, lokationer og adresser fra registre til sag
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter sammenkædning mellem enheder
og lokationer, og at der er sammenhæng mellem organisationsstrukturen og sagsbehandlingen. Fx at adresser nedarves til underordnet enhed og person i forbindelse med brevflet mv, hvis der ikke er påført specifik adresse på underordnet enhed/person.
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Krav 192.

Organisation – spejling og dynamisk brug af myndighedens brugerstyring
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan spejle og gøre brug af myndighedens generelle organisationsstruktur og brugerstyring i forbindelse med pålogning af brugere, sagsbehandling og vedligehold af organisationsstruktur fx skal en vilkårlig
brug af brugerrettighedsstyring kunne benyttes i sagsbehandlingen.

Krav 193.

Organisation – synlighed og brug af ressourcer mv.
Det er at krav, at ESDH-løsningen kan give overblik over og mulighed for at booke sagsbehandlingsrelevante ressourcer i organisationen såsom præsentationsværktøjer, mødelokaler mv.

Info. 43.

Beskrivelse af funktionalitet relateret til organisationsstruktur
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 187-193.

5.3.

Udvidet funktionalitet - delarbejdsgang

I nedenstående afsnit beskrives de funktionelle krav til den udvidede ESDHløsning. Den udvidede ESDH-løsning rummer – som beskrevet i afsnit 2.1 - al
funktionalitet som basis funktionaliteten indeholder, plus yderligere funktionalitet,
og kan derfor ses som en overbygning til basis funktionaliteten, der gør løsningen
mere avanceret, mere fleksibel og/eller mere konfigurérbar. Den udvidede funktionalitet kravspecificeres udelukkende i proceslaget og beskrives på et mere over-
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ordnet niveau end basisfunktionaliteten.

Afsnittet indeholder følgende delarbejdsgange:
• Danner sagsprocesoverblik
• Henter information til sagsbehandling
• Borger adgang til egne sager
• Ekstern høring
• Behandler aktindsigt

5.3.1. Danner sagsprocesoverblik – delarbejdsgang

Flere og flere myndigheder arbejder målrettet med at frigive ressourcer ved at optimere og ensarte deres arbejdsgange. Det kan ske i forlængelse af arbejdsgangsanalyser, Lean-projekter eller andre tiltag. For at kunne synliggøre og måle på
procesoptimeringer er det vigtigt, at ESDH-løsningen kan bidrage til at skabe
sagsprocesoverblikket og bidrage med data og rapporter, der helt konkret kan dokumentere procesoptimering. Fx er der et ønske om, at ESDH-løsningen kan bidrage med en digital styringsreol, der på baggrund af fx et Lean-projekt kan være
med til at styre og målrette sagsarbejdet og ressourceallokering mv.
Udgangspunktet for delarbejdsgangen Danner sagsprocesoverblik er det sagsprocesoverblik, der dannes med udgangspunkt i ESDH-løsningens egne data. De øv-
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rige scenarier er beskrevet i afsnit 5.5.3, Tillægsydelser - Workflow funktionalitet
og afsnit 7.1.1, Integration.

Delarbejdsgang

Danner sagsprocesoverblik

Omfattede aktører

Sagsbehandler, leder

Beskrivelse

Delarbejdsgangen danner Sagsprocesoverblik har fokus på understøttelse af de behov, der dels retter sig imod, at sagsbehandleren
kan danne sig et overblik over, hvor den enkelte sag befinder sig i
et forløb over tid, herunder end-to-end processer, der kun delvist
håndteres af ESDH-løsningen. Dels at en leder på enheds- eller
afdelingsniveau kan danne sig et overblik over, hvor mange af afdelingens/enhedens sager, der befinder sig i respektive faser af
sagsprocessen.
Overblikket kræver i nogle tilfælde, at ESDH-løsningen samarbejder med andre systemer, fx andre ESDH-løsninger, BPM/Workflowsystemer og/eller fagssystemer.
I andre tilfælde dannes sagsprocesoverblikket indenfor ESDHløsningen ved dynamiske søgninger og visninger baseret på metadata på sagen.

Starttilstand

Sagsprocesoverblikket genereres med udgangspunkt i ESDHløsningen, hvor ESDH-løsningen benytter egne data og/eller information fra andre systemer.

Sluttilstand

ESDH-løsningen har genereret et sagprocesoverblik på skærmen,
der kan præsenteres, distribueres, afrapporteres, printes eller arbejdes videre med som datasæt i ESDH-løsningen, eller andet format/anden applikation.

Krav til systemunderstøttelse af delarbejdsgangen

I det følgende er krav til ESDH-løsningens understøttelse af delarbejdsgangen
Danner sagsprocesoverblik beskrevet. Delarbejdsgangen er beskrevet ved en liste
af krav.
Krav 194.

Overblik over proces- og fremdriftsstatus på den enkelte sag
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan bidrage med et sagsoverblik på den enkelte
sag. Overblikket skal tydeliggøre fremdriften på sagen i forhold til sammenlignelige sager og så vidt muligt anvise resterende opgaver/sagsproces.
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Krav 195.

Digital styringsreol på enheds- og myndighedsniveau
Det er et krav, at ESDH-løsningen på baggrund af metadataangivelser på sagen
kan skabe et sagsprocesoverblik på tværs af sagstyper, sagsfaser og enheder/afdelinger i myndigheden.

Krav 196.

Beregning og visning af gennemløbstider for faser og sager på sagstyper
Det er et krav, at ESDH-løsningen på baggrund af logning af fase- og statusskift
på sagen kan beregne og vise gennemsnitlige gennemløbstider for sager og sagsfaser fordelt på sagstyper.

Krav 197.

Dynamisk sagsprocesoverblik
Det er et krav, at sagsprocesoverblikket kan præsenteres som et dynamisk systemelement, fx en webpart, der opdateres løbende på baggrund af fx de seneste 1-3
måneders sagsbehandling.

Krav 198.

Tilgængelighed/distribution af sagsprocesoverblik
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan understøtte, at sagsprocesoverblikket kan
gøres tilgængeligt for relevante brugere. Fx som dynamisk webpart eller som regneark, præsentation mv. Enhedsleder og medarbejdere skal fx løbende kunne følge udviklingen mht. sagsgennemløbstider mv.

Krav 199.

Print af sagsprocesoverblik i læsbart format
Det er et krav, at sagsprocesoverblikket skal kunne printes i et læsbart format
uden yderligere bearbejdning.

Krav 200.

Eksport af datasæt til viderebearbejdning i andet modul/system
Det er et krav, at sagsprocesoverblikket som datasæt kan eksporteres til andet modul/anden applikation til videre databearbejdning/afrapportering.

Info. 44.

Beskrivelse af funktionalitet til dannelse af sagsprocesoverblik
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 194-200.

5.3.2. Hent information til sagsbehandling - delarbejdsgang

I forbindelse med behandlingen af sager og dokumenter har brugerne behov for at
kunne hente informationer uden for ESDH-løsningen. Det kan være ustruktureret
information i form af oplysninger fra intranet- og/eller hjemmeside samt andre
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former for henvisninger, der måtte være relevante for sagen, fx baggrundsrapporter, virksomhedsplaner, evalueringer mv. Disse ustrukturerede informationer har
ofte karakter af at være information, der ikke har en direkte tilknytning til sagens
forløb som fx information, der er koblet til sagen på en mere ”løs” måde end sagens egentlige dokumenter og dermed ikke har nogen direkte juridisk betydning
for sagens afgørelse.
Delarbejdsgang

Hent information til sagsbehandling

Omfattede aktører

Sagsbehandler

Beskrivelse

Delarbejdsgangen beskriver, hvorledes ESDH-løsningen kan indhente og gøre ustruktureret information fra fx intranet tilgængelig i
forbindelse med behandlingen af sager og dokumenter.
Under afsnittet Workflow funktionalitet er krav til systemunderstøttelse af en mere konkret og procesbunden indhentning af data, som
del af sagsbehandlingen, beskrevet. Fx understøttelse til indhentning af ressource- og økonomi oplysninger fra andre systemer som
led i udarbejdelse af en indstilling. Således at indhentning af data
kan betyde ajourføring af sagen med informationer uden for ESDHløsningen.

Starttilstand

Starttilstanden for Hent information til sagsbehandling er, at brugeren har behov for at berige sin sag eller sit dokument med informationer, som ligger uden for ESDH-løsningen og som kan bidrage til
den videre sagsbehandling.

Sluttilstand

Sluttilstanden for Hent information til sagsbehandling vil være, at
ESDH-løsningen har beriget sagen med den indhentede information – enten i form af noter, dokumentindhold, og/eller dokumenter
og referencer/direkte henvisninger til kilden i form af intra-/internetadressser mv.

Krav til systemunderstøttelse af delarbejdsgangen

I det følgende er krav til ESDH-løsningens understøttelse af delarbejdgangen
Hent information til sagsbehandling beskrevet. Delarbejdsgangen er beskrevet
ved en liste af krav.
Krav 201.

Tilknytning af information
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan tilknytte informationer til sagen med et
minimum af metadata, således at det er muligt at skelne mellem disse baggrunds-
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informationer og normalt journaliserede dokumenter. Formatet af informationerne
kan være pdf-, odf-, txt-, doc-, hmtl-filer, links mv.
Krav 202.

Tilknytning af statiske og dynamiske links og html-sider
Det er et krav, at ESDH-løsningen giver mulighed for at tilknytte både dynamiske
og statiske html-sider og links fra intra- og internet mv. til en sag.

Krav 203.

Overblik over og opdeling af sagsdokumenter og information hentet til sagen
Det er et krav, ESDH-løsningen giver sagsbehandleren mulighed for at opdele og
få et overblik over, hvad der er reelle sagsdokumenter og hvad der er tilknyttet
baggrundsinformation.

Info. 45.

Beskrivelse af funktionalitet til indhentning af data til sagen
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 201-203.

5.3.3. Borger adgang til egne sager - delarbejdsgang

Den ønskede løsning retter sig ikke direkte mod borgere og virksomheder. Den
efterspurgte ESDH-løsning er primært et internt system, der skal skabe grundlag
for en fortsat lettelse og en effektivisering af den dokumentrelaterede sagsbehandling.
I strategien for digitalisering af den offentlige sektor indgår det som mål, at Projekt Digital Forvaltning i 2010 lancerer en løsning til at give borgere og virksomheder overblik over deres sager.
Målsætningen indgår i strategiens indsatsområde om ”Bedre digital service” og
har til formål at styrke borgere og virksomheders tillid til den offentlige sektor. En
digital løsning skal styrke tilliden ved at give borgere og virksomheder mulighed
for indsigt i deres egne sager og overblik over deres situation i forhold til det offentlige.
Hvis man skulle tilvejebringe en løsning, der i et eller andet omfang giver borgere
og virksomheder adgang til egne sager, så kunne det være ved at tage udgangspunkt i den standard for hændelsesbesked som forventes at være OIO-godkendt i
januar 2010 kombineret med DKAL.
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Derudover er der et udbud af en løsning for Digital Kommunikation- og Arkiv
Løsning5 under gennemførelse. Visionen er, at DKAL kan blive arkiv for borgere
og virksomheder med deres sager og dokumenter til og fra det offentlige. På sigt
vil hovedparten af forvaltningens borger- og virksomhedsrettede dokumenter alligevel ligge i DKAL. Med dette udgangspunkt kan DKAL beriges med metadata
om sager og dokumenter ved hjælp af hændelser. Og hændelserne kan bruges af
DKAL til at rekvirere de dokumenter, der mangler for, at sagen optræder som en
helhed i DKAL.
Visionen sætter borger og virksomhed i centrum og løser umiddelbart det ene
problem, at borgeren og virksomhedens sager findes i et utal af forskellige ESDHog fagsystemer og det andet problem, at sagerne slettes i forvaltningen uden hensyn til, at borgeren måske ønsker dem bevaret.
For at leve op til ønsket om ’adgang til egen sag’ skal DKAL abonnere på hændelsesbeskeder fra de forskellige fag- og ESDH-systemer. Hændelsesbeskederne
giver umiddelbart oplysningen, at der findes en sag og at der findes et dokument.
Hændelsesbeskeden har også metadata med opgaveklassifikation, parter, aktører
mv.. Dermed kan brugeren af DKAL danne sig et overblik over dokumenter i forskellige forskellige sammenhænge som fx:
• opgavekontekst (fx udbetaling af boligstøtte) – også på tværs af myndigheder
• sagskontekst (fx en ansøgning om boligstøtte - og den deraf følgende samlede brevveksling)
• sagforløb, tilstande, afgørelser og fremdrift
• datoorden
• myndighedsorden eller afsenderorden
Ønsker brugeren at se et bestemt dokument vil det kunne rekvireres fra det pågældende system, hvis det ikke allerede findes i DKAL. Rekvisitionen kan også ske
via en hændelse. Når systemet skal levere dokumentet benyttes det samme standardinterface til DKAL, som myndigheden bruger når de sender dokumenter til
borgerens eller virksomhedens DKAL. Dokumentet leveres senest i DKAL ved
aflevering af sagen til historisk arkiv. Når det først er i DKAL er det borgeren eller virksomhedens dokument. Dermed vil dokumentet være tilgængeligt også efter
det er slettet hos myndigheden.

5

http://modernisering.dk/da/projektside/bedre_digital_service/dokumentboks/
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Ud fra et arkitektonisk (og sikkerheds-) synspunkt er det ikke godt hvis ESDHløsningerne stiller borger- og virksomhedsrettede services direkte til rådighed. I
den forbindelse skal det bemærkes, at der i kravspecifikationen allerede er stillet
krav til håndtering af dokumenthændelser, som DKAL kan abonnere på. Under
forudsætning af, at den planlagte standardisering af hændelser bliver gennemført,
vil leverandørens opgave blot være at etablere en arbejdsgang, der henter en kopi
af dokument og metadata og leverer materialet til DKAL.
Info. 46.

Beskrivelse af ESDH-løsningens understøttelse af borger- og
virksomhedsadgang
Tilbudsgiver skal beskrive i hvilket omfang den samlede løsning understøtter muligheden for, at borgere og virksomheder via en umiddelbar digital adgang kan
følge egne sagsforløb, herunder om løsningen giver borgere og virksomheder mulighed for indsigt i både egne sager, dokumenter og enkelt data. Hvis løsningen
understøtter en ”egen adgang” direkte i ESDH-løsningen, skal det af redegørelsen
fremgå i hvilket omfang myndigheden har mulighed for at begrænse borgere og
virksomheders adgang til egne sager, dokumenter og enkelt data.
(Se i øvrigt krav beskrevet i afsnit 7.1.1, Integrationskrav.)

5.3.4. Ekstern høring – delarbejdsgang

En myndighed har i forskellige situationer behov for at kunne foretage en ekstern
høring, inden der træffes en afgørelse.
En høring betegner den situation, hvor en myndighed præsenterer et forslag for en
eller flere personer eller myndigheder med henblik på, at disse kommenterer det
fremlagte materiale. Alt afhængig af retsgrundlaget for den konkrete situation kan
det være frivilligt at gennemføre en høring og gøre brug af høringssvaret. I visse
tilfælde er det lovbestemt, at offentlige myndigheder skal foretage en høring.
Partshøring betegner fx den pligt en myndighed har til at gøre en part bekendt
med visse typer af oplysninger, så parten har mulighed for at afgive en udtalelse
inden myndigheden træffer en afgørelse. Se nærmere forvaltningslovens § 19.

119

Delarbejdsgang

Ekstern høring

Omfattede aktører

Sagsbehandler

Beskrivelse

Delarbejdsgangen har fokus på at understøtte sagsbehandlerens
behov i forhold til, at det skal være nemt at sende materialet til de
berørte personer, virksomheder, myndigheder, kontorer mv. og at
det skal være nemt at se, hvem der har afgivet svar, hvornår de har
svaret, og hvad de har svaret (overblik mht. proces og indhold).
Behovene for at danne og afsende post til høringsparter er kravspecificeret i afsnit 5.1.6, delarbejdsgangen Danner og afsender
post.
Derudover er der fokus på, at høringssvarene journaliseres/registreres og systematiseres med tilhørende metadata mest
muligt automatiseret.
Sagsbehandleren skal kunne håndtere høringen både ved, at materialet sendes/modtages digitalt til/fra de personer, der inddrages i
processen, samt at materialet og svarene sendes/modtages i papirform og derefter indskannes.
Sagsbehandleren har udarbejdet høringsmaterialet og materialet
skal afsendes til en eller flere høringsparter.
Høringssvarene er registreret og journaliseret på sagen med tilhørende metadata

Starttilstand
Sluttilstand

Krav til systemunderstøttelse af delarbejdsgangen

I det følgende er krav til ESDH-løsningens understøttelse af delarbejdgangen Ekstern høring beskrevet. Delarbejdsgangen er beskrevet ved en liste af krav.
Krav 204.

Understøttelse af ekstern høring
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter en høring hos én eller flere eksterne parter.

Krav 205.

Overblik over proces og indhold
Det er et krav, at det er muligt på en nem måde at se, hvem der har afgivet svar,
hvornår de har svaret, og hvad de har svaret.

Krav 206.

Understøttelse af ekstern høring
Det er et krav, at høringssvarene registreres og systematiseres med tilhørende metadata mest muligt automatiseret.
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Krav 207.

Dokumentation af høringssvar
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter dokumentationen af en ekstern
høring. Hvis selve høringen varetages af et 3. partssystem, skal indkomne kommentarer kunne lagres på den tilhørende sag i ESDH-løsningen.

Krav 208.

Håndtering af indkomne høringssvar
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan håndtere det/de indkomne høringssvar ved,
at sagsbehandleren indarbejder kommentarerne på en nem måde i den oprindelige
høringssag, uanset om svar-materialet modtages digitalt eller i papirform.

Info. 47.

Beskrivelse af systemstøtte til ekstern høring
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 204-208.

5.3.5. Behandler aktindsigt – delarbejdsgang

Behandling af sager om aktindsigt er i mange tilfælde en meget ressourcetung opgave, idet loven påhviler myndigheden, dels at fremfinde samtlige sager og dokumenter, der vedr. ønsket om aktindsigt, men også fordi myndigheden skal gennemse og tage stilling til hvert enkelt dokument for at afgøre om det er omfattet af
krav om indsigt. Det er ikke muligt at digitalisere selve skønsudøvelsen, hvorfor
der i forhold til denne kravspecifikation ikke stilles krav til den del af sagsbehandlingen, der vedrører skønsudøvelsen.
Derimod er det muligt at understøtte den del af sagsbehandlingen, der har at gøre
med at finde den eller de sager begæringen om aktindsigt vedrører. Endvidere er
det muligt at understøtte den del af sagsbehandlingen, som har at gøre med den
visuelle præsentation af selve afgørelsen og danne en kopi af det udvalgte materiale som myndigheden besluttet er undergivet aktindsigt.

Krav til systemunderstøttelse af delarbejdsgangen

I det følgende er krav til ESDH-løsningens understøttelse af delarbejdsgangen
Behandler aktindsigt beskrevet. Delarbejdsgangen er beskrevet som en usecase.
Krav 209.

Behandler aktindsigt – Opfyldelse af usecase
ESDH-løsningen skal kunne understøtte aktøren, således at der kan afsluttes sager
som beskrevet i følgende usecase ”Behandler aktindsigt”.
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Usecase

Navn: Behandler aktindsigt
Aktør:
Sagsbehandler

Beskrivelse

Ver:
1.0

Forfatter:
FESD-enheden

En begæring om aktindsigt kan imødekommes på tre forskellige måder:
1. Postfremsendelse
Myndigheden sender med posten en kopi af de dokumenter i hvilken der gives
aktindsigt. Hvis borgeren ønsker det kan han/hun også kræve at få fremsendt en
kopi af sagsoversigten. Som forklæde til de dokumenter, der sendes til borgeren
udarbejder myndigheden et brev, der oplyser hvilke dokumenter, der sendes og
samtidig oplyser hvilke dokumenter, der ikke er undergivet aktindsigt. For hvert
dokument eller enkeltoplysning myndigheden beslutter at undtage fra aktindsigt skal
det være muligt for myndigheden at give en begrundelse. Begrundelsen skal
formuleres så borgeren har mulighed for at vurdere om beslutningen om ikke at give
aktindsigt i det pågældende dokument eller i den pågældende oplysning er rimelig.
2. Udlevering på møde
Myndigheden kan også beslutte at aftale et møde med borgeren, hvor borgeren får
den samme sag og de samme dokumenter som i punkt 1 fremlagt i en papirudgave.
Borgeren gennemgår derefter sagen og fortæller, hvilke dokumenter pågældende
ønsker en kopi af. Myndigheden vil fortsat skulle give en begrundelse, hvis der er
dokumenter eller enkeltoplysninger, der på forhånd ikke bliver udleveret til
gennemsyn for borgeren. Hvis borgeren ønsker det skal begrundelsen meddeles
skriftligt.
Ud fra et sikkerhedssynspunkt vil myndigheden kun yderst sjældent give borgeren
direkte adgang til den ønskede sag i ESDH-løsningen, da det vil forudsætte, at
borgeren ikke får adgang til andre sager i ESDH-løsningen og at de
oplysninger/dokumenter, der ikke er undergivet aktindsigt bliver afskærmet.
3. Elektronisk fremsendelse
Endelig kan myndigheden i digital form sende en kopi af de dokumenter i hvilken, der
gives aktindsigt til borgeren. Hvis borgeren ønsker det kan han/hun også kræve at få
fremsendt en kopi af sagsoversigten. Hvis det materiale, der fremsendes ikke er
offentligt for alle, så skal forsendelse ske via brug af en sikker løsning fx eboks eller
digital dokumentboks.

Starttilstand

Myndigheden modtager en begæring om aktindsigt.

Normalforløb:
Trin
Aktør
1
Vælger at behandle aktindsigt for en sag
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System:
Viser sagen, alle dens dokumenter, journalnotater
og øvrige registreringer, så aktør kan se, hvilke
dokumenter, der evt. allerede er markeret i forhold til
om de er undergivet aktindsigt i medfør af
offentlighedsloven, Arkivloven og Persondataloven.

Usecase

2

3

4

5

Navn: Behandler aktindsigt

Aktør:
Sagsbehandler
Gennemgår sagens dokumenter og udøver
et skøn for hvert enkelt dokument og
journalnotat.

Markerer hvorvidt der skal gives aktindsigt
og skjuler evt. udvalgte dokumenter,
journalnotater og sagsoplysninger.
Udarbejder evt. en begrundelse for hver
enkelt undtagelse fra aktindsigt, pr.
dokument, journalnotat eller enkeltafsnit
Færdiggør sine indtasninger og vælger at
aktindsigtbehandlingen er færdig.

Ver:
Forfatter:
1.0
FESD-enheden
Giver mulighed for at markere på hele sagen og på
hvert enkelt dokument og journalnotat, hvorvidt der
skal gives aktindsigt.
Giver mulighed for at fjerne udvalgte dokumenter og
journalnotater.
Giver mulighed for at skjule enkelte afsnit i
dokumenter og journalnotater.
Giver mulighed for at skjule udvalgte oplysninger i
sagen, fx oplysninger om økonomi eller personer.
Registrerer aktørens valg.
Giver mulighed for at indtaste begrundelser for
undtagelse i aktindsigt.
Viser det indtastede og giver aktør mulighed for at få
overblik over og redigere sine indtastninger.
Danner sagsoversigt med sagens dokumenter,
journalnotater og øvrige registreringer på baggrund
af aktørens valg .
Danner udtræk af de dokumenter, i hvilke der gives
aktindsigt.
Danner brev med oplysning om, hvilke dokumenter,
der gives og hvilke, der ikke gives aktindsigt i, inkl.
begrundelse for undtagelserne. Giver mulighed for
at redigere i brevet.
Giver mulighed for at vælge at printe eller klargøre
det dannede materiale til elektronisk fremsendelse,
herunder med mulighed for at den elektroniske
fremsendelse indeholder en klagevejledning.
Gemmer det dannede materiale.
Printer materialet.

6
7
8

Redigerer evt. brevet og gemmer.
Vælger evt. at printe materialet.
Vælger evt. at fremsende materialet
elektronisk.
Usecase ”Danner og afsender post”
Sluttilstand
Begæringen om aktindsigt er behandlet, færdigregistreret og evt. printet og/eller
fremsendt elektronisk sammen med en evt. klagevejledning.
Undtagelser:

Note

Rækkefølgen af de enkelte trin skal kunne varieres i det omfang, de ikke er afhængige af oplysninger fra et tidligere trin.
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Usecase

Navn: Behandler aktindsigt
Aktør:
Ver:
Forfatter:
Sagsbehandler
1.0
FESD-enheden
Der ønskes en høj grad af automatisering af de i usecasen beskrevne behov, i det
omfang, det er muligt og relevant.

Info. 48.

Beskrivelse af systemstøtte til behandling af aktindsigt
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes behovet, som skitseret i usecase ”Behandler
aktindsigt” opfyldes. Der ønskes en konkret skitsering af den arbejdsgang, som
aktøren involveres i på samme detailniveau, som fremgår af eksemplet i usecasen.

5.4.

Andre behovstemaer

Nedenstående afsnit beskriver krav til vigtige tværgående temaer, der er centrale
for den samlede løsning.
Andre behovstemaer er således kendetegnet ved, at beskrive krav, der skal understøtte løsningen på tværs (fx Brugervenlighed og Automatisering). Et enkelt tema
– Systemadministration er placeret her, fordi det rækker ud over de øvrige funktionelle krav beskrevet under delarbejdsgangene.
Fælles for de tværgående behovstemaer er, at de er centrale i forhold til at understøtte behovet for sammenhængende og brugervenlige ESDH-løsninger.
Dialoglag
Proceslag
Forretningsobjekter, basis
Brugervenlighed
Afsnit 5.4
Andre behovstemaer Automatisering

Søgning og fremfinding

Samlemapper
Visning og overblik
Systemadministration

Tillægsydelser
Ikke-funktionelle krav
Integrationer, fx systemaktører i det samlede it-landskab

Afsnittet indeholder følgende behovstemaer:
• Brugervenlighed
• Automatisering
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•
•
•

Søgning og fremfinding
Visning og overblik
Systemadministration

5.4.1. Brugervenlighed

Brugerne stiller i takt med den omfattende udbredelse af it-anvendelse større krav
til systemernes funktionalitet og brugervenlighed. Der er efterhånden etableret
nogle fælles opfattelser af, hvordan menuer, genvejstaster og funktionalitet til bestemte handlinger er udformet. Det er vigtigt for ESDH-løsningens succes, at
ESDH-løsningen opfylder basale brugervenlighedsforventninger.
Brugen af ESDH-løsningen er meget forskellig afhængigt af, hvilken rolle man
har i myndigheden. Tilsvarende er målsætningen med brugen forskellig afhængigt
af om man er sagsbehandler, brugeradministrator, sagsbehandler med mange ensartede sager, projektmedarbejder, leder etc. Kravene til brugervenlighed er derfor
også forskellige fra bruger til bruger og fra rolle til rolle. Den der arbejder meget
med ESDH-løsningen skal kunne arbejde hurtigt via genveje til systemfunktioner
mv., hvorimod den der arbejder mindre og mere overordnet med ESDH-løsningen
skal støttes via intuitiv brugergrænseflade, let genkendelighed og ensartethed mv.
Derfor er det af stor betydning, at den kommende løsning blandt andet fremstår
logisk, enkelt, overskueligt og umiddelbart tilgængeligt og nemt at betjene i de
daglige arbejdssituationer. Brugerne skal opleve, at brugergrænsefladen er nem og
intuitiv i arbejdet med sager, opgaver, projekter og dokumenter. Tilsvarende skal
det være muligt at tilpasse brugergrænsefladen til den enkeltes individuelle præferencer mht. opsætning.

Krav til systemunderstøttelse af Brugervenlighed - Andre behovstemaer

I det følgende er listet krav til Brugervenlighed.
Krav 210.

Brugervenlighed og let anvendelse
Det er et krav, at ESDH-løsningen er brugervenlig og let at anvende. Det betyder,
at den enkelte medarbejder efter introduktion til ESDH-løsningen skal kunne benytte og arbejde i ESDH-løsningen.

Krav 211.

Intuitiv brugergrænseflade
Det er et krav, at ESDH-løsningen har en intuitiv brugergrænseflade, som er let at
anvende.
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Med intuitiv brugergrænseflade menes der fx:
• Få klik
• Få skærmbilleder
• Få og store/synlige knapper
• Mulighed for handikap tilpasning, herunder tilpasning af skærmopløsning.
Se kapitel 6, krav til Standard for tilgængelighed.
• Anvisning af tastatur-genveje under hensyn til allerede anvendte standarder for tastatur-genveje
• Konsistent reaktion på brug af Enter-tasten (bør svare til OK eller Gemfunktionen)
• Præsentation af information efter relevans, fx et mindre udsnit af løsningen
• ”Hjælp” til handlinger
• Genkendelighed i ”look & feel”
• Konsistens i anvendelsen af menuer
• Overskuelighed
• Drag & Drop – fx mellem arkiv og mail
• Copy/paste funktion som i Kontorautomatiseringsprogrammer
• Mulighed for at have flere dokumenter åbne på samme tid
• Rollebaseret brugergrænseflade
Info. 49.

Anskueliggørelse af brugergrænseflade
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 210-211. Tilbudsgiver kan anvende anskueliggørende beskrivelser, screendumps, use-cases, flowdiagrammer, brugerudsagn, personabeskrivelser, film eller
lignende.

Krav 212.

Personalisering af brugergrænseflade
Det er et krav, at ESDH-løsningen skal have en fleksibel brugergrænseflade, som
understøtter forskellige brugertyper/personaer. Disse skal fx kunne ændre farve,
fonts, placering af knapper, ikoner og lignende.

Krav 213.

Personalisering af resultatlister
Det er et krav, at den enkelte bruger kan tilpasse de viste kolonner i resultatlister
og derved få præsenteret den, for brugeren, relevante information under hensyntagen til ESDH-løsningens performance.
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Krav 214.

Personalisering i forhold til brugerprofil
Det er et krav, at ESDH-løsningen skal kunne konfigureres til at personalisere
brugergrænsefladen, således at indhold og funktionsmuligheder, der præsenteres
for den enkelte bruger er tilpasset i forhold til brugerens organisatoriske placering
og rettigheder (som bl.a. er givet via brugerprofilen i en myndigheds brugerrettighedssystem). Det skal muliggøre målrettet sagsrelevant information for den enkelte bruger.

Krav 215.

Personalisering i forhold til den enkelte brugers handlinger
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan tilpasse brugergrænsefladen baseret på den
enkelte brugers handlen og ageren i ESDH-løsningen, herunder at ESDHløsningen intelligent kan ”stille forslag” om tilpasninger af løsningen og dennes
funktioner.

Info. 50.

Anskueliggørelse af muligheder for personalisering
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 212-215.

Krav 216.

Genkendelighed
Det er et krav, at ESDH-løsningens brugergrænseflade skal være genkendelig i
forhold til brugernes øvrige IT-redskaber (fx browser og Kontorautomatiseringsprogrammer), således at løsningen opleves brugervenlig af både den øvede bruger
med intensivt brug og af den mindre øvede.

Info. 51.

Beskrivelse af genkendelighed
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 216.

Krav 217.

Kontekstafhængig hjælpefunktion
Det er et krav, at ESDH-løsningen indeholder en hjælpefunktion, herunder at
hjælpefunktionen er kontekstafhængig, således at brugeren får en meningsfuld
hjælp i forhold til den aktuelle problemstilling.

Krav 218.

Hjælpetekster og ’mouse-over-tekst’
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan guide brugeren ved brug af forklarende
tekst enten i form af fejlmeddelelser, hjælpetekster (der anviser, hvad brugeren
skal gøre/indtaste i et felt) eller ved brug af ’mouse-over-tekst’ (der vises, når
markøren placeres over metadata felter, drop-down bokse osv).
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Krav 219.

Handlingsanvisende fejlmeddelelser
Det er et krav, at fejlmeddelelser skal være handlingsanvisende samt umiddelbart
forståelige og anvendelige for brugerne.

Krav 220.

Tilpasning af tastaturgenveje, menupunkter og funktionsknapper
Det er krav, at myndigheden har mulighed for at oprette og tilpasse tastaturgenveje på de enkelte funktioner, menupunkter og funktionsknapper.

Info. 52.

Beskrivelse af mulighed for tilpasning af hjælpefunktionalitet
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 217-220.

Krav 221.

Brug af Wizards
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan tilbyde brug af simple Wizards (guidefunktion fx ved hjælp af navigationssedler), således at mindre erfarne brugere har
mulighed for at blive guidet efter trin-for-trin-princippet.

Krav 222.

Brug af genvejstaster
Det er et krav, at ESDH-løsningen i videst muligt omfang kan tilbyde brug af
genvejstaster, således at det er muligt at springe direkte til den relevante menu/funktion ved hjælp af tastekombinationer.

Krav 223.

Navigation med minimal brug af mus
Det er et krav, at navigationen er opbygget således, at navigering kan finde sted
med minimal brug af mus og fx kan aktiveres gennem brug af tabulatortasten eller
gennem anvendelse af andre navigations værktøjer.

Info. 53.

Beskrivelse af varierende brugervenlighed
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 221-223.

5.4.2. Automatisering

Et centralt aspekt af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er behovet for effektivisering af den offentlige forretning, herunder behovet for at effektivisere de
administrative og politiske arbejdsprocesser. Der er således behov for, at flest mulige af de administrative rutiner forenkles og automatiseres. Derfor er det vigtigt,
at de administrative arbejdsgange automatiseres, hvor det er muligt.
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På tværs af alle offentlige myndigheder kan der identificeres arbejdsgange, der
overordnet set er kendetegnet ved, at det stort set er de samme aktiviteter, der skal
gennemføres som et led i håndteringen af sager.
Et centralt element ift. at automatisere håndteringen af sager er - så vidt muligt at:
• gøre al information tilgængelig og
• udnytte al tilgængelig information - ved overførsel og genanvendelse
At gøre al information tilgængelig kræver standardisering, funktionalitet og integration. Standardisering så muligheden for dataudveksling systemerne imellem
bliver etableret og så ESDH-leverandørerne ved, hvilke dataformater mv. de skal
udvikle funktionalitet og automatiseringslogik op imod. Integrationerne fordi
ESDH-løsningen er tæt koblet med fx et e-post system og tekstbehandling mv. og
skal kunne ’skubbe’ og ’trække’ informationer til og fra disse systemer.
Fx er det at kunne trække og genbruge informationer som postadresse, epostadresse, afsendernavn, sagsreference, organisationsnavn helt central i forbindelse med sagsoprettelse, journalpostoprettelse, dokumentoprettelse mv.
Målrettet brug af de vedtagne standarder samt funktionalitet til at gribe og håndtere ikke standardiseret/utilgængelig data/information er vigtig ift. systemunderstøttelse af de oftest udførte delarbejdsgange.
Et andet område, der er centralt ift. udmøntningen af visionen om mest mulig automatisering er de såkaldte sagsfabrikker. Altså den type af myndigheder, der behandler mange sager af samme slags.
Automatiseringen i denne sammenhæng er med fokus på understøttelse af:
• ensartet proces
• standardiserede breve/skrivelser til faste modtagere
• varieret indhold til forskellige tyer af modtagere
• varieret forsendelsesform til forskellige modtagere
Denne form for automatisering stiller krav til funktionaliteter som:
• procesoversigt
• procesunderstøttelse
• skabeloncenter og frasebibliotek
• autogenerering af breve/skrivelser
• kuvertering og distribuering er post

129

Krav og info til effektivisering og automatisering indenfor de ovennævnte områder er i forvejen primært adresseret under delarbejdsgangene:
• Opretter sag
• Opretter og behandler dokument
• Modtagelse og placering af post
• Dannelse og afsendelse af post
• Udveksler sager og dokumenter
Desuden er der krav til automatisering i øvrige relevante afsnit, dvs. også i afsnit
om forretningsobjekter og i usecases. Tilbudsgiver kan ved besvarelse af nedenstående info 54 vælge også at henvise til besvarelsen af de øvrige krav om automatisering, således at disse svar ikke gentages her.
Formålet med afsnittet er derfor at få tilbudsgivers bud på, hvordan ESDHløsningen kan bidrage til og fungere i sammenhæng med koblede systemer og en
evt. orkestreringsmotor, når automatisering tænkes på tværs af delarbejdsgange –
fra sagsinitiering til sagsafslutning og aflevering til offentligt arkiv.

Krav til systemunderstøttelse af Automatisering - Andre behovstemaer

I det følgende er listet krav til Automatisering.

Krav 224.

Beskrivelse af ESDH-løsningens bidrag til automatisering af sagsprocessen
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter funktioner og faciliteter til automatisering af sagsprocessen fra modtagelse af et sagsinitierende dokument til afslutning og aflevering af sag. Fx:
• modtagelse og håndtering af standardiseret format (Følgeseddel)
• modtagelse og håndtering af ikke standardiseret format (E-post, Papir
mv.)
• genanvendelse af kendte oplysninger ifm. sags- og dokumentoprettelse
• dannelse og afsendelse af breve/post/skrivelser
• skabeloncenter og massedannelse/-distribuering af dokumenter
• procesoverblik og procesunderstøttelse
• tiff-konvertering og aflevering til offentligt arkiv

Info. 54.

Automatisering af sagsprocessen
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 224. Tilbudsgiver kan anvende anskueliggørende beskrivelser, screendumps,
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use-cases, flowdiagrammer, brugerudsagn, personabeskrivelser, film eller lignende.
I besvarelse af ovenstående krav kan tilbudsgiver henvise til relaterede kravbesvarelser som led i besvarelsen af dette krav.

5.4.3. Søgning og fremfinding

Processen omkring fremfinding af sager og dokumenter er et område, der kan gøres mere effektivt og i dag opleves den på visse områder ikke som nyttig. Effektiv
og nyttig søgning skal medføre, at alt hvad, der gemmer sig af relevant information i ESDH-løsningen kan anvendes i forbindelse med behandlingen af sager og
dokumenter. Erfaringen er, at det er væsentligt i forbindelse med brugernes anvendelse af ESDH-løsningen , at de oplever den nytteværdi, der er forbundet med
en hurtig og effektiv søgning og fremfinding af relevante sager og dokumenter,
ikke mindst i forhold til understøttelsen af videndeling, internt i en myndighed.
Søgning og fremfinding er et centralt tværgående behovstema, der vedrører centrale behov, som gør sig gældende på tværs af delarbejdsgange som fx i forbindelse med oprettelsen af en sag, tilknytning af parter og journaliseringen af sager og
dokument, etc. Søgning og fremfinding omhandler, hvordan brugeren kan få adgang til data i ESDH-løsningen. Søgning er typisk baseret på søgekriterier, der er
indtastet eller på anden måde fastlagt. Fremfinding vedrører at få vist data i
ESDH-løsningen fx via navigation i en stistruktur uden anvendelse af søgekriterier.

Krav til systemunderstøttelse af Søgning og fremfinding - Andre behovstemaer

I det følgende er listet krav til Søgning og fremfinding.
Krav 225.

Søgning på metadata om sager
Det er et krav, at det er muligt at søge på alle relevante metadata om sager. Det
skal være muligt at søge på et enkelt felt eller på flere felter samtidig. Ved søgning på flere felter skal brugeren kunne angive søgekriterier i relation til det enkelte felt. Hvis brugeren fx vil søge på sagstitel og sagsbehandler, skal der kunne
angives et søgekriterium til sagstitel og et andet søgekriterium til sagsbehandler.
Det skal desuden være muligt at søge på tværs af felter med angivelse af et fælles
søgekriterium. Dvs., at brugeren skal have mulighed for at angive et enkelt søgekriterium, der danner grundlag for søgning i samtlige søgbare sagsfelter samtidig.
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Krav 226.

Søgning på metadata om dokumenter
Det er et krav, at det er muligt at søge på alle relevante metadata om dokumenter.
Det skal være muligt at søge på et enkelt felt eller på flere felter samtidig. Ved
søgning på flere felter skal brugeren kunne angive søgekriterier i relation til det
enkelte felt, og desuden kunne angive et fælles søgekriterium, der danner grundlag for søgning i samtlige søgbare dokumentfelter samtidig.

Krav 227.

Søgning på metadata om parter
Det er et krav, at det er muligt at søge på alle registrerede metadata om en part i
ESDH-løsningen (fx en person eller en virksomhed). Det skal være muligt at søge
på et enkelt felt eller på flere felter samtidig. Ved søgning på flere felter skal brugeren kunne angive søgekriterier i relation til det enkelte felt, og desuden kunne
angive et fælles søgekriterium, der danner grundlag for søgning i samtlige søgbare
partsfelter samtidig.

Krav 228.

Søgning på metadata og dokumentindhold
Det er et krav, at der skal kunne søges på indholdet af dokumenter i ESDHløsningen. Dette gælder både for egenproducerede dokumenter, indskannede dokumenter og importerede dokumenter – fx dokumenter, der er kommet ind i
ESDH-løsningen via registrering af e-post. Der skal desuden kunne angives søgekriterier for søgning på dokumenters metadata og dokumenters indhold samtidig.

Krav 229.

Søgning relaterede forretningsobjekter
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter søgning via relaterede forretningsobjekter. Fx skal man kunne foretage en sagssøgning ved at angive søgekriterier
om tilknyttede dokumenter eller sagsparter. Tilsvarende skal man kunne foretage
en dokumentsøgning ved at angive søgekriterier om dokumentparter og dokumentets sag.

Krav 230.

Søgning på tværs af forretningsobjekter
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter søgning på tværs af forretningsobjekter. Dvs. at det er muligt at angive et fælles søgekriterium, der danner grundlag
for søgning i alle de centrale forretningsobjekter fx sag, dokument, arkiv samtidig.

Krav 231.

Søgning gemt som samlemappe på sager og dokumenter i sagsmapper
Det er et krav, at en søgning kan gemmes som en samlemappe, der kan tilgås efterfølgende. Samlemappen skal kunne defineres som henholdsvis statisk (søgeresultatet) eller dynamisk (selve søgekriteriet). (se afsnit 5.4.4, Samlemapper).

132

Ved sager, der er samlet i en sagsmappe (Se afsnit 5.4.4, Samlemapper) skal
sagsmappens sager og dokumenter kunne fremsøges og vises indenfor sagsmappens rammer.
Krav 232.

Søgning og versioner – søgning på og visning af dokumentversioner
Det er et krav, at der kan søges på et dokument i flere versioner og at alle versioner kan vises i søgeresultatet.

Krav 233.

Brugeropsætning - gemte søgninger
Det er et krav, at brugeren kan gemme og navngive et sæt af søgekriterier, så disse
kan genanvendes.

Krav 234.

Brugeropsætning - publicering af gemte søgninger
Det er et krav, at brugeren kan vælge at publicere en gemt søgning, så søgningen
kan anvendes af andre brugere af ESDH-løsningen. Herunder både statiske og dynamiske samlemapper (se afsnit 5.4.4, Samlemapper).

Krav 235.

Brugeropsætning - oprettelse abonnementer
Det er et krav, at brugeren kan opsætte abonnementer, der sikrer, at brugeren adviseres, hvis bestemte søgekriterier – fx navngivne søgninger – er opfyldt.

Krav 236.

Brugeropsætning - opsætning af søgebilledet
Det er et krav, at brugeren kan opsætte sit søgebillede, så det starter op med faste
søgekriterier, der skal kunne ændres inden søgningen igangsættes. Kravet kan evt.
imødekommes ved, at brugeren kan ’fryse’ de sidst anvendte søgekriterier.

Krav 237.

Søg videre - indsnævring af søgeresultat
Det er et krav, at søgningen kan indsnævres. Med udgangspunkt i et søgeresultat
skal brugeren kunne søge videre ved at tilføje søgekriterier, der indsnævrer søgningen.

Krav 238.

Søg videre - udvidelse af søgeresultat
Det er et krav, at søgningen kan udvides. Med udgangspunkt i et søgeresultat skal
det være muligt at udvide med yderligere søgninger ved at angive søgekriterier,
der udvider søgningen. Ved udvidet søgning skal ESDH-løsningen sikre imod redundans, så hvert hit kun forekommer én gang

Krav 239.

Søgning ved brug af gængse søgeoperatorer
Det er et krav, at gængse søgeoperatorer kan anvendes, fx:
• at indholdet i tekstfelter kan højre- og venstretrunkeres
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•
•
•

at der i datofelter kan søges på datointervaller og perioder, der ligger før
eller efter en given dato osv.
at der kan vælges fra lister med faste værdier (dropdown-lister), hvor det
er relevant
at der kan anvendes boolsk logik (fx AND OR NOT).

Krav 240.

Hjælp til søgning
Det er et krav, at en beskrivelse af ESDH-løsningens søgefunktionalitet og søgeoperatorer er let tilgængelig i forbindelse med søgningen. Kravet kan evt. imødekommes ved, at hjælpetekst til søgning forekommer i ESDH-løsningens onlinehælp eller fremgår via pop-ups til de enkelte søgefelter.

Krav 241.

Fremfinding via navigation
Det er et krav, at ESDH-løsningen giver mulighed for, at man kan navigere/browse sig frem til data uden at foretage en egentlig søgning. Fx ved, at arkivstrukturen vises som et filsystem.

Krav 242.

Fremfinding via virtuelle mappestrukturer
Det er et krav, at ESDH-løsningen giver mulighed for, at man kan navigere sig
frem til sager og dokumenter via virtuelle mappestrukturer baseret på metadata (se
afsnit 5.4.4, Samlemapper)

Info. 55.

Beskrivelse af funktionalitet til fremfinding
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 242.

5.4.4. Samlemapper

Arkivstrukturen i en myndighed afspejler myndighedens måde at opdele og tilgå
sager og dokumenter på. Eksempelvis afspejler et sagsarkiv organisationsstrukturen og myndighedens emnesystematik. Centralt er det, at sager og dokumenter
kan tilgås iht. til denne struktur. Dels af sikkerhedsmæssige årsager og dels pba.
arkiverings- og afleveringsmæssige årsager mv. Hver forvaltningsmæssige enhed
har sine egne sager og dokumenter enten tilknyttet en sag eller tilknyttet et specifikt arkiv. Dokumenter tilgås og fremsøges ofte ud fra eksempelvis deres sag eller
deres indplacering i emnesystematikken. ESDH-systemerne opfylder sædvanligvis disse behov som standard.
For stort set alle myndigheder og brugere er der AdHoc - og i nogle tilfælde løbende - et behov for at kunne tydeliggøre sammenhæng mellem sager, dokumen-
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ter og aktiviteter på alternative og varierende måder. En sådan sammenhæng er i
det følgende kaldt en samlemappe. En samlemappe kan være udtryk for – og være
oprettet på baggrund af – en søgning. Eksempelvis skal det være muligt at gemme
et søgeresultat som en statisk mappe eller selve søgekriteriet som en dynamisk
mappe, hvor søgningen udføres hver gang mappen vælges/tilgås. Yderligere skal
det være muligt at tilgå sager og dokumenter via hierarkiske mappestrukturer. Det
kan fx være en klassisk stifinderstruktur afspejlende ESDH-løsningens arkivstruktur eller det kan være en virtuel mappestruktur baseret på metadata i systemet.
Krav 243.

Oprettelse af samlemapper
Det er et krav, at ESDH-løsningen giver brugeren mulighed for at oprette samlemapper i form af statiske mapper, som viser det/de systemelementer brugeren
manuelt overfører til mappen eller dynamiske mapper, som viser udfaldet af et
specifikt søgekriterium.

Krav 244.

Indhold i samlemapper som henvisninger
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter, at indholdet i samlemapper oprettes som henvisninger til de systemelementer, der placeres i eller er omfattet af
samlemappen. Et dokument eller en sag kan således optræde i mange forskellige
samlemapper uden, at sagen/dokumentet kopieres.

Krav 245.

Samlemapper på baggrund af en søgning
Det er et krav, at ESDH-løsningen giver den enkelte systembruger mulighed for at
benytte en søgning som udgangspunkt for oprettelse af en samlemappe. Mappen
skal kunne oprettes som enten objektspecifik (sag eller dokument mv.) eller tværgående/global og skal kunne afspejle det konkrete resultat (statisk samlemappe)
eller det konkrete søgekriterium (dynamisk samlemappe).

Krav 246.

Overførsel af sager, dokumenter, aktiviteter mv. til statiske samlemapper
Det er et krav, at ESDH-løsningen giver brugeren mulighed for at overføre sager,
dokumenter, aktiviteter mv. til statiske samlemapper på en for brugeren let måde.
Det kan fx være via drag-and-drop eller ved markering og valg af funktion til
overførsel til samlemappe.

Krav 247.

Tilgængelighed af samlemapper relevante steder i løsningen
Det er et krav, at ESDH-løsningen giver mulighed for, at samlemapper kan tilgås
relevante steder i løsningen. Det kan være i søgebilleder, favoritvisninger, åbningsbilleder for såvel systemet som specifikke projekter og sager mv.
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Krav 248.

Dynamiske samlemapper med dynamiske søgekriterier
Det er et krav, at ESDH-løsningen giver mulighed for at oprette samlemapper, der
gør brug af dynamiske kriterier. Fx skal det være muligt at definere en samlemappe for Mine sager eller Min afdelings sager, hvor indholdet af mappen varierer
afhængigt af, hvem der aktiverer mappen.

Krav 249.

Dynamiske mappestrukturer med sager eller dokumenter
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan vise sager og dokumenter i dynamiske
mappestrukturer. Mappestrukturer skal kunne foldes ud, så man kan navigere sig
frem til den rigtige gruppe af sager eller dokumenter. Strukturen kan være udtryk
for den fysiske arkivstruktur (fx Arkiv/Delarkiv/Emnesystematik) eller en metadatabaseret struktur (fx Sagstype/Emnesystematik), hvor sager og eller dokumenters metadatopmærkning benyttes til at indplacere dem i en virtuel mappestruktur.

Krav 250.

Dynamisk mappestrukturer på sager
Det er et krav, at ESDH-løsningen giver mulighed for, at gøre brug af metadatabaserede mappestruktur på sager. Det kan fx være på sager med meget store dokumentmængder, at dokumenterne vises i en virtuel mappestruktur baseret på fx
Dokumentgruppe/Dokumenttype/Dokumentstatus – således at brugeren let kan
navigere sig frem til fx alle egenproducerede dokumenter af dokumenttypen Indstillinger med status Godkendt.

Info. 56.

Beskrivelse af samlemappefunktionalitet
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
243-250.

Se også afsnit 5.4.3, Søgning og fremfinding, hvor muligheden for at distribuere
dynamiske søgninger i form af søgekriterier er sammenfaldende med distributionskrav til Dynamiske samlemapper.

5.4.5. Visning og overblik

Det er centralt for sagsbehandlerens samlede styring og håndtering af sager og
dokumenter, at ESDH-løsningen understøtter behovet for overblik, blandt andet
for at understøtte sagsbehandlerens mulighed for at monitorere hvad, der sker med
”mine sager” og hvor de befinder sig i den samlede sagsproces.
Et sikkert sagsoverblik giver sagsbehandleren et bedre udgangspunkt i forhold til
at kunne fokusere på aktuelle opgaver og overskue disse. Det betyder blandt andet, at der er behov for nye måder at præsentere sager og sagsinformation på. Hvis
ikke ESDH-løsningen tilfredstiller brugerne på dette område, så opleves ESDH-
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løsningen som tungt og kompliceret, og det nedsætter effektiviteten og den samlede produktivitet.
Derfor er det vigtigt, at brugeren oplever visningen af et søgeresultat som enkel
og overskuelig. Hvad, der er enkelt og overskueligt, kan dog variere afhængigt af
brugssituation og behov.

Krav til systemunderstøttelse af Visning og overblik - Andre behovstemaer

I det følgende er listet krav til Visning og overblik.
Krav 251.

Visning af søgeresultat efter relevans
Det er et krav, at søgeresultatet kan vises efter relevans. Brugeren skal kunne angive, om visningen skal baseres på relevans. Relevante hits vises efter givne kriterier for relevans. Kravet kan fx imødekommes ved, at brugeren selv kan udpege
relevante felter og relevant feltsortering til visning i det aktuelle søgeresultat. Prioritering af relevans kan eksempelvis være 1) hits i udvalgte felter, 2) antal hit, 3)
hits dokumenttekst eller andet.

Krav 252.

Dannelse af sagsoverblik på grundlag af relevante søgekriterier
Det er et krav, at sagsoverblik kan dannes på grundlag af relevante søgekriterier
baseret på sagens metadata og tilknyttede dokumenter eller sagsparter. Søgning er
kravspecificeret i afsnit 5.4.3, Søgning og fremfinding.

Krav 253.

Præsentation af søgeresultater
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan præsentere de fundne søgeresultater på en
overskuelig og intuitiv måde, således at brugeren hurtigt kan danne sig et overblik. ESDH-løsningen skal kunne præsentere søgeresultater med metadata i eksempelvis en listestruktur og en stifinder-lignende struktur.

Info. 57.

Beskrivelse af funktionalitet til visning efter relevans samt præsentation
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 251-253.

Krav 254.

Sagsoverblik - differentiering af sagsoverblik efter sagstype
Det er et krav, at sagsoverblik kan differentieres efter sagstype, så der kan defineres forskellig visning af fx en projektsag og en personsag.
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Krav 255.

Sagsoverblik – overblik over en afgrænset gruppe af sager
Det er et krav, at der kan dannes sagsoverblik over en afgrænset gruppe af sager.
Sagerne kan fx vedrøre en given part, et udvalgt emne eller de kan være samlet i
et projekt eller en samlesag. Gruppering af sager er kravspecificeret i forbindelse
med afsnit 5.1.2, Behandler sag.

Krav 256.

Sagsoverblik - overblik over en afgrænset gruppe af dokumenter
Det er et krav, at der kan dannes overblik over en afgrænset gruppe af dokumenter. Dokumenterne kan fx være samhørende mails i en mail korrespondance, breve
med tilhørende besvarelser, eller alle versioner af et dokument.

Krav 257.

Faste søgninger af sager
Det er et krav, at der tilbydes faste søgninger af sager som fx åbne sager, aktive
sager, ’dagens post’, ubehandlede dokumenter eller andre.

Krav 258.

Tilgang til samlemapper
Det er et krav, at ESDH-løsningen giver tilgang til relevante samlemapper. Det
kan fx være fra favoritmapper, overbliksbilleder, mv.

Krav 259.

Fremhævelse af vigtige informationer i overblik
Det er et krav, at overblikket vises, så vigtige informationer tydeligt fremtræder.
Kravet kan evt. imødekommes ved, at fx sager, der er ved at overskride behandlingsfrist og aktuelle opgaver fremhæves visuelt.

Krav 260.

Fremhævelse af aktuelle sager i sagsoverblik
Det er et krav, at sagsoverblikket kan fremhæve aktive sager frem for passive sager og åbne frem for lukkede sager, så det fremgår tydeligt i sagsoverblikket,
hvilke sager der er aktuelle for brugeren. Dette kan fx imødekommes ved, at passive eller lukkede sager gråmarkeres, eller helt kan fjernes fra sagsoverblikket efter valg fra brugeren (Sagsstatus er kravspecificeret i afsnit 5.2.2, forretningsobjektet Sag).

Krav 261.

Illustration af sagsfase/sagstilstand i sagsoverblik
Det er et krav, at sagsoverblikket kan illustrere sagsfase/sagstilstand, så det fremgår, om sagen er modtaget/ny, under behandling, venter, i høring, til godkendelse
mv. Dette kan fx imødekommes ved, at en udvalgt fase fremhæves visuelt.
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Krav 262.

Overblik over historik på en sag
Det er et krav, at brugeren kan danne overblik over, hvem der har gjort, hvad ved
en sag. Fx hvem, der har modtaget sagen, behandlet sagen, sendt sagen i høring
etc.

Krav 263.

Overblik over sagsansvarlige på en sag
Det er et krav, at brugeren kan danne overblik over, hvem der har haft ansvar for
en sag, og hvornår et ansvar evt. er ændret fra en sagsbehandler til en anden.

Krav 264.

Hurtig visning af en sags dokumenter
Det er et krav, at sagens dokumenter kan vises i hurtig visning fx vha. en læserude, ligesom det skal være muligt at vende tilbage til det sted i sagsoversigten, der
var det oprindelige udgangspunkt.

Krav 265.

Overblik i forbindelse med skift mellem flere sager/dokumenter
Det er et krav, at brugeren skal kunne arbejde med flere sager ad gangen dvs. let
kunne skifte mellem flere sager/dokumenter, der hver især fastholder den visning,
der er valgt.

Krav 266.

Mulighed for individuel visning af søgeresultater
Det er et krav, at visning af søgeresultaterne skal ske i forhold til brugervenlighed
og intuitiv forståelse, herunder mulighed for individuel opsætning af resultatlister,
let adgang til at skifte mellem resultatlister og fremsøgte sager/dokumenter og
mulighed for at ”bladre” i resultatlister og bearbejde de fremkomne søgeresultater.

Krav 267.

Visning af dokumenter inddelt i undergrupperinger
Det er et krav, at såfremt den fremfundne sag har mange tilknyttede dokumenter
(fx flere tusinde) og disse dokumenter er inddelt i undergrupperinger, skal søgeresultatet afspejle de strukturer, dokumenterne er lagret efter. Brugeren kan således
danne sig et overblik over sagens omfang. Fra resultatlisten skal det samtidig være
nemt at bladre sig ned gennem sagen.

Info. 58.

Beskrivelse af visning med dokumenter inddelt i undergrupperinger
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 267.

Krav 268.

Udarbejdelse af rapport - generering af rapporter
Det er et krav, at ESDH-løsningen i vid udstrækning stiller et rapportgenereringsværktøj til rådighed, således at det er muligt at fremstille en række forskellige
rapporter eksempelvis afhængig af brugerprofilen. Det forventes således, at der
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for eksempel for en ledelsesprofil kan genereres rapporter på baggrund af en række parametre, eller der for en given sagsbehandler kan genereres en postliste på
baggrund af eksempelvis myndighedens postproduktion.
Krav 269.

Udarbejdelse af rapport - opsætning af rapporter
Det er et krav, at brugeren selv kan opsætte rapporter, herunder faste eksempelvis
baseret på fristovervågning eller ad hoc.

Info. 59.

Udarbejdelse af rapport - standardrapporter
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 268-269.

Krav 270.

Udarbejdelse af rapport – eksport til ODF, OOXML, Exel og Word
Det er et krav, at ESDH-løsningen giver brugeren mulighed for at eksportere til
ODF, OOXML, Exel og Word.

5.4.6. Systemadministration

ESDH-løsningen er et system i konstant forandring. Ikke nødvendigvis stor forandring, men der udføres jævnligt mindre eller større justeringer eller ændringer i
ESDH-løsningen. For at administrationsopgaven ikke bliver en tung byrde for
myndighederne er det nødvendigt, at den daglige og løbende vedligeholdelse kan
udføres af udvalgte interne medarbejdere. Tilsvarende skal den funktionalitet, der
stilles til rådighed for systemadministratoren være af en sådan beskaffenhed og
tilgængelighed, at det ikke skaber flaskehalsproblemer i myndigheden at administrere ESDH-løsningen. Hvis ikke det er tilfældet bliver leverandørafhængigheden
for stor.
Funktionelle krav til systemadministration dækker over de koncepter og værktøjer, som ESDH-løsningen stiller til rådighed for systemadministrator.
Opgaven med at administrere ESDH-løsningen indebærer blandt andet:
•
ejerrettigheder over alle sager og dokumenter
•
opsætning af standard indstillinger for brugere/roller/enheder mv.
•
oprettelse af nye sagstyper, dokumenttyper, felter, roller mv.
•
tilpasning af værdier i tabeller, lister mv.
•
oprettelse/administration af brugere, brugergrupper, adgangs- og indbliksgrupper mv.
•
redigering af diverse systembeskeder, fejlmeddelelser mv.
•
opsætning af overførsel af metadata mellem ESDH-system og Kontoradministrationssystem
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Tekniske krav til systemadministration, se afsnit 6. Ikke-funktionelle krav.

Krav til systemunderstøttelse af Systemadministration - Andre behovstemaer

I det følgende er listet krav til Systemadministration.
Krav 271.

Oprettelse og vedligeholdelse af nye skabeloner
Det er et krav, at brugeren let skal kunne oprette og vedligeholde dokumentskabeloner med eller uden flettefelter, baseret på rolle-rettigheder.

Krav 272.

Rutinemæssig administration fra fuldskærm brugergrænseflade
Det er et krav, at alle rutinemæssige administrationsopgaver kan udføres fra en
fuldskærms og ikke-kodebaseret brugergrænseflade.

Krav 273.

Konfigurerbarhed af ESDH-løsningen
Det er et krav, at brugergrænsefladen er så fleksibel som mulig, herunder at alle
links, felter, datoer og grænseværdier ikke skal hard-kodes, men kan konfigureres
gennem administrationsinterfacet.

Krav 274.

Konfigurering af genvejstaster
Det er et krav, at genvejstaster ikke skal hard-kodes, men kan opsættes i en konfigurationsfil.

Krav 275.

Opsætning af metadata på sager og dokumenter
Det er et krav, at det er opsætbart, hvilke metadata ESDH-løsningen skal foreslå
ved oprettelse af sag eller dokument. Opsætningen skal kunne foretages centralt
og gælde for alle brugere og/eller lokalt og gælde for den enkelte bruger eller brugerprofil, og det skal være muligt at definere, hvilke metadata, der er obligatoriske. Opsætningen skal basere sig på udfyldning af andre felter i forbindelse med
registreringen – fx sagstype, dokumenttype eller andet

Krav 276.

Oprettelse af sagstyper, dokumenttyper, felter, roller mv.
Det er et krav, at systemadministrator kan oprette nye entiteter og gøre dem tilgængelige for relevante aktører fra en fuldskærms og ikke-kodebaseret brugergrænseflade. Nye entiteter kan være:
• sagstyper
• dokumenttyper
• dokument/filskabeloner
• felter
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•
•
•

værdilister
sags- og dokumentroller
mv.

Krav 277.

Afhængigheder mellem systementiteter og værdier
Det er et krav, at systemadministratoren kan opsætte styrende afhængigheder mellem systementiteter. Afhængighederne kan gå på at:
• begrænse brugen af felter til udvalgte sags- og/eller dokumenttyper
• begrænse udsnittet af en værdiliste til udvalgte sags- og dokumenttyper
• begrænse tilgangen til dokumentskabeloner til udvalgte dokumenttyper
• mv.

Krav 278.

Tilgang og administration af tabeller, parametre mv.
Det er et krav, at samtlige referencetabeller, systemtabeller og parametre i ESDHløsningen kan tilgås og administreres fra en fuldskærms og ikke-kodebaseret brugergrænseflade.

Krav 279.

Let tilgængelig dokumentation af ændringer foretaget i ESDH-løsningen
Det er et krav, at ESDH-løsningen inkluderer hjælpeværktøjer til dokumentation
af de udførte ændringer af referencetabeller og værdisæt i ESDH-løsningen. Disse
værktøjer skal være, opbygget efter samme principper som den øvrige løsning fx i
form af en browser baseret tilgang.

Krav 280.

Digital overførsel af administrative data
Det er et krav, at udvalgte administrative data, fx brugeradministrative data, registre, følgetekster i værdilister etc., kan overføres digitalt, fx via en webservice.

Krav 281.

Tildeling af roller og rollespecifikke rettigheder
Det er et krav, at brugeradministrationen kan omfatte tildeling af forskellige roller, og at brugerne dermed i hver rolle har forskellig adgang til sager og dokumenter. Rollerne kan være personlige, organisatoriske eller klassificeret i grupper – fx
i relation til aktuel projektdeltagelse.

Krav 282.

Samlet brugeradministration for alle dele af ESDH-løsningen
Det er et krav, at brugeradministratoren skal have ejerrettigheder til alle sager og
dokumenter i den samlede ESDH-løsning - kernefunktionalitet samt eventuelle
tillægsmoduler - under anvendelse af de samme koncepter og værktøjer.
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Krav 283.

Funktionalitet til afprøvning/visning af ændringer
Det er et krav, at systemadministrator kan afprøve/få vist, hvordan ændringer foretaget via administratormodulet ser ud, inden de gøres tilgængelige for brugerne.
Det kan fx være via et WYSIWYG6 lignende værktøj, der gør at ændringer kan
previewes i en browser inden de effektueres.

Info. 60.

Beskrivelse af koncepter og værktøjer til brugervenlig systemadministration
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 271-283.

Krav 284.

Overvågning og optælling af fejl tilgængeligt for systemadministrator
Det er et krav, at fejlsituationer logges i en central fejllog, som giver systemadministrator adgang til at overvåge og optælle fejl uanset, om brugeren vælger selv at
fejlrapportere.

Krav 285.

Søg- og sorterbar systemlog/fejllog
Det er et krav, at ESDH-løsningens logs – inkl. fejlloggen – opbygges med relevante felter, og at felterne gøres søgbare, fx via administrationsværktøjet.

Krav 286.

Administration af brugerrettede system- og fejlmeddelelser
Det er et krav, at systemadministrator kan redigere system- og fejlmeddelelser fra
ESDH-løsningen til brugeren pba. observerede og registrerede fejl- og systemmeddelelser.

Info. 61.

Beskrivelse af funktionalitet til arbejde med fejl og meddelelser
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 284-286.

5.5.

Tillægsydelser

Nedenstående afsnit beskriver de behov, der retter sig imod tillægsfunktionalitet,
der er beskrevet som løsrevet fra basisfunktionalitet, da behovene vil variere fra
myndighed til myndighed.
Derudover er tillægsfunktionaliteten kendetegnet ved, at funktionaliteten kan gå
på tværs af øvrige it-systemer og i nogle tilfælde på tværs af myndigheder, fx
Workflow funktionalitet. Denne funktionalitet kan enten tilkøbes i forbindelse med
indkøb af ESDH-løsningen, eller kan fravælges hvis myndigheden har en løsning,
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der understøtter behovet i forvejen, eller ønsker at få leveret den pågældende
funktionalitet af en anden leverandør.

Afsnittet indeholder følgende tillægsydelser:
• Skanning og OCR
• Dagsorden- og udvalgsbehandling
• Workflow funktionalitet
• Journalarksmodul
.
5.5.1. Skanning og OCR

Skønt stadig mere post tilgår myndighederne elektronisk vil der i de kommende år
fortsat være en del post, der modtages per papir. Følgelig er det et væsentligt krav,
at ESDH-løsningen har, eller integrerer til en skanningsløsning/et skanningsmodul, således at posthåndteringen og -digitaliseringen kan ske gnidningsfrit med
øget mulighed for at lette myndighedens opgave med opmærkning, registrering/journalisering af digital, men ustruktureret information.
Forudsætningen for at digitalisere modtaget post indebærer ligeledes, at posten
skannes og ofte OCR-behandles. Ved OCR-behandling bliver det muligt efterfølgende at udnytte teksten i forbindelse med registrering af dokumentet i ESDHløsningen, samt at foretage en viderebearbejdning i et Kontorautomatiseringssystem og til brug for fritekstsøgning.

Krav til systemunderstøttelse af Skanning og OCR - Tillægsydelser

I det følgende er listet krav til Skanning og OCR.
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Krav 287.

Modtagelse af indskannede dokumenter
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan modtage indskannede dokumenter.

Krav 288.

Lagring af indskannede dokumenter med automatisk påførsel af metadata
Det er et krav, at brugeren kan lagre indskannede dokumenter i ESDH-løsningen
med automatisk påførsel af metadata til journalisering, sortering og fordeling herunder tilknytning af relevant sag, sagsbehandler og organisatorisk enhed ved
hjælp af stregkodeark, der skannes sammen med dokumentet.

Krav 289.

Indskanning af dokumenter med forskellige metadata
Det er et krav, at skanningsløsningen understøtter, at en samlet mængde post med
forskellige metadata kan skannes i én arbejdsgang, fx via skilleark mellem de forskellige dokumenter.

Krav 290.

Skanning af forskellige typer af dokumenter
Det er et krav, at skanningsløsningen understøtter skanning af forskellige typer
dokumenter – herunder dokumenter med grafik og billeder.

Krav 291.

Viderebehandling af indskannede tekstdokumenter
Det er et krav, at skanningsløsningen understøtter en viderebehandling af indskannede tekstdokumenter, så der kan søges på dokumentindhold, når dokumenterne er lagret i ESDH-løsningen.

Krav 292.

Skanning i sort/hvid, gråtoner og farver
Det er et krav, at skanningsløsningen kan håndtere dokumenter i sort/hvid og gråtoner, samt farver.

Krav 293.

Skanning af dokumenter i forskelllige størrelser/formater
Det er et krav, at skanningsløsningen kan håndtere indskannede dokumenter i
formaterne; A0-A5.

Krav 294.

Konvertering af billede til søgbar fil via OCR-facilitet
Det er et krav, at skanningsløsningen kan tilbyde en OCR-facilitet i de tilfælde,
hvor der er tale om skanning af tekstdokumenter, der kan konvertere det digitale
billede til en fritekstsøgbar fil. Det skal være muligt at anvise ønsket format for
konverteringen (fx txt, rtf, søgbar pdf)
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Krav 295.

Understøttelse af det latinske alfabet inkl. danske karakterer
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan genkende det latinske alfabet inkl. de danske specialkarakterer æ, ø og å.

Krav 296.

Stavekontrol som del af OCR-proces
Det er et krav, at skanningsløsningen kan understøtte, at dansk og engelsk stavekontrol er indbygget og kan aktiveres som del af OCR-processen.

Krav 297.

Afvikling af OCR-processen i baggrunden
Det er et krav, at skanningsløsningen kan give mulighed for, at OCR-processen
kan 'køre' i baggrunden, mens det indskannede dokument fordeles og eventuelt
registreres. Eksempelvis kan OCR-processen, mens der foregår en registrering af
dokumentet, og når OCR-processen er afsluttet, gemme det 'oversatte' dokument
automatisk sammen med det oprindelige dokument.

Krav 298.

Bibeholdelse af formateringer i dokumentet
Det er et krav, at skanningsløsningen ifm. skanning og OCR kan bibeholde basale
formaterings- og layoutmæssige elementer. Fx skal det kunne adskille kolonner
korrekt samt have automatisk genkendelse og adskillelse af billeder og tekst.

Krav 299.

Genkendelse af standard skrifttyper ifm. OCR
Det er et krav, at skanningsløsningen kan genkende alle standard skrifttyper med
meget høj grad af genkendelighed/lav fejlprocent ifm. OCR-behandlingen.

Krav 300.

Kvalitetskontrol ifm. skanning
Det er et krav, at skanningsløsningen kan understøtte systematisk kvalitetskontrol
af skanningsprocessen, således at det sikres, at:
• de skannede billeder kan læses
• alle sider er blevet skannet korrekt
• registreringen er tilstrækkelig
• fejlskannede dokumenter opmærkes og re-skannes
• fejlskannede dokumenter ikke forveksles med korrekt skannede
• genkendelse af tomme dokumenter

Krav 301.

Forbedring af kvalitet på indskannede dokumenter
Det er et krav, at skanningsløsningen har faciliteter, der gør det muligt at forbedre
kvaliteten af det indskannede dokument i form af:
• opretning af “skæve sider”
• vending af sider
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•

ændring af toningen i det indskannede dokument

Krav 302.

Logning af data i forbindelse med skanning
Det er et krav, at skanningsløsningen med henblik på dokumentidentifikation kan
understøtte logning i form af tidsstempling, identifikation af skanningsoperatør og
dokumentnummer som dokumentation for den udførte skanning af det enkelte dokument.

Krav 303.

Skanning og journalisering i samme arbejdsgang
Det er et krav, at skanningsløsningen kan understøtte, at skanningsprocessen kan
tilrettelægges, så journalisering også kan foretages i samme arbejdsgang som indskanningen.

Krav 304.

Opdeling af relaterede dokumenter med fastholdelse af relation
Det er et krav, at det ved indskanning er muligt at håndtere en opdeling i hoveddokument (breve) og underdokumenter (bilag) med markering af eventuelt ikke
indskannede bilag, der distribueres i papirform. Tilsvarende skal det være muligt
at bibeholde sammenhængen mellem dokumenterne, så den fremstår tydeligt i
ESDH-løsningen efter indskanning.

Krav 305.

Zoomfunktion i skanningsmodul
Det er et krav, at skanningsløsningen kan tilbyde en lupfunktion, der gør det muligt at zoome ind og ud i det skannede dokument.

Krav 306.

Optisk læsning, -automatik og -logik
Det er et krav, at skanningsløsningen kan understøtte optisk læsning af eksempelvis et tal eller kode, som er påført visse dokumenter i forbindelse med indskanning. Den optiske læsning skal give mulighed for, at skanningsløsningen ved
hjælp af det anførte tal/kode kan foretage automatisk journalisering, sortering og
fordeling af dokumenter til sagsansvarlige organisatoriske enheder/medarbejdere.
Eksempelvis modtagelse af standardblanketter, eller prædefinerede felter som
skanningsmedarbejder påfører manuelt før skanning.

Krav 307.

Understøttelse af forskellige afleveringsformater/releasescripts
Det er et krav, at skanningsløsningen kan understøtte aflevering/frigivelse/release
af data til ESDH- systemet via forskellige filformater. Fx skal skanningsløsningen
kunne aflevere data i OIO XML format og i det gældende Følgeseddel-format.
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Info. 62.

Beskrivelse af skanningsløsningens håndtering af skanningsopgaven
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 287-307.

Krav 308.

Indskanning af post fra 3. part
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan understøtte at en 3. part står for indskanning af post, herunder at krav til formater på den skannede post og metadata er
angivet.

Info. 63.

Beskrivelse af mulighed for at lade 3.part stå for indskanning
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 308.

5.5.2. Dagsorden- og udvalgsbehandling

Udarbejdelse og behandling af dagsordener er en central arbejdsgang for mange
myndigheder.
Brugeren har behov at få understøttet udarbejdelsen af en sagsfremstilling og en
dagsorden i forbindelse med afholdelse af udvalgsmøder, administrative møder
mv. Brugeren skal kunne generere en dagsorden på en nem måde og kunne tilknytte sagsfremstillinger og evt. bilag til den enkelte mødedagsorden.
Der er behov for at kunne styre udarbejdelsen af dagsordenspunkter og den tilhørende sagsfremstilling undervejs i processen. Denne styring kan håndteres fx med
sags- og dokumentreferencer, advis’er og oplysninger om redigeringsrettigheder i
forhold til den enkelte sag.
Når mødet er blevet afholdt har brugeren behov for automatisk at få arkiveret udvalgsbeslutningen i tilknytning til den sagsfremstilling med tilhørende indstilling,
der er blevet anvendt som beslutningsgrundlag for udvalget. Brugeren har ligeledes behov for, at en dagsorden, bilag og tilhørende referat nemt kan offentliggøres
via en hjemmeside og en portal-løsning.
Krav 309.

Udarbejder sagsfremstilling til dagsorden – Opfyldelse af usecase
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan understøtte aktøren, således at der kan udarbejdes en sagsfremstilling til en dagsorden som beskrevet i følgende usecase
”Udarbejder sagsfremstilling til dagsorden”.

Usecase

Navn: Udarbejder sagsfremstilling til dagsorden
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Aktør:
Sagsbehandler
Beskrivelse

Starttilstand

Forfatter:
FESD-enheden

Delarbejdsgangen indeholder de aktiviteter en sagsbehandler udfører, når der skal udarbejdes en sagsfremstilling til brug for at et
kollegialt organ (fx et udvalg) kan behandle sagen.
Konkret udarbejder sagsbehandleren en sagsfremstilling og tilknytter evt. relevante bilag, hvorefter materialet sendes i høring
og/eller til godkendelse inden for samme myndighed. På baggrund
af svarene tilretter sagsbehandleren sagsfremstillingen og/eller
bilagene. Sagsfremstillingen og eventuelle bilag videreformidles
herefter til den medarbejder (udvalgssekretær), der samler alle de
indkomne sagsfremstillinger i en dagsorden med tilhørende bilag.
Sagsbehandleren opretter en ny eller fremfinder en eksisterende
sag og skriver en sagsfremstilling, på baggrund af de oplysninger
sagen indeholder.

Normalforløb:
Trin
Aktør
1
a). Aktøren har behov for at udarbejde
en sagsfremstilling til brug for præsentation af en sag i et udvalg.
På den baggrund opretter aktøren i tilknytning til en eksisterende sag et nyt
dokument, hvor aktøren gør brug af en
for myndigheden generisk skabelon til
at fremstilling af sager til en dagsorden.

2

Ver:
0.1

System:
a). Stiller en dokument skabelon til
sagsfremstilling og en dokument
skabelon til mulige bilag til rådighed for
aktøren.
Ønsker aktøren at udarbejde et bilag til
en sagsfremstilling er processen identisk med den der er beskrevet for
dagsordener

b). Som alternativ til en dokument skabelon til sagsfremstilling opretter aktøren i tilknytning til en eksisterende sag
en sagsfremstilling ved hjælp af forud
fastsatte emnebestemte systemfelter til
at formulere de ønskede afsnit i sagsfremstilling.

b). Som alternativ til en dokument
skabelon til en sagsfremstilling stiller
systemet i tilknytning til en eksisterende sag et antal forud fastsatte systemfelter til rådighed for aktøren.

I de følgende trin 2 til 7 er trinnene beskrevet ud fra situation 1 a) dvs. at
sagsfremstillingen formuleres i et tekstdokument og ikke i et system felt.

I de følgende trin 2 til 7 er trinnene beskrevet ud fra situation 1 a) dvs. at
sagsfremstillingen formuleres i et
tekstdokument og ikke i et system felt.

a). Aktøren skriver en titel til sagsfremstillingen i enten skabelonen eller i dokumentforklædet til sagsfremstillingen.

a). Afhængigt af om aktøren har
skrevet titlen i skabelonen eller i dokumentforklædet til sagsfremstillingen
replilkerer systemet titlen fra dokumentforklædet til sagsfremstillingen
eller omvendt.
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Usecase

Navn: Udarbejder sagsfremstilling til dagsorden

Aktør:
Sagsbehandler
b). Aktøren øvrige udfylder relevante
metadata (fx hvilket udvalg, der skal
behandle sagen og supplerende mødedeltagere) i dokumentforklædet til
den valgte skabelon eller i dokumentforklædet til de systemfelter der indeholder sagsfremstillingen.

Ver: Forfatter:
0.1
FESD-enheden
b). Registrerer de påførte metadata
vedr. forslag til titel for sagsfremstillingen og forslag til mødedato og supplerende mødedeltagere. Oplysningerne
indgår og opdateres automatisk på
den liste udvalgssekretæren har for
hvert udvalg mht. de sager der er
planlagt og under udarbejdeelse).

c). Aktøren vælger et forslag til den
mødedato hvor sagen er parat til at blive optaget på dagsordenen ud fra en
fortegnelse m.h.t. vedtagne ordinære
møder for det enkelte udvalg i hvert
kalenderår.

c). I forhold til mødedatoer indeholder
systemet en fortegnelse mht. aftalte/
planlagte ordinære møder, der indeholder og forslag til på hvilket af de
kommende ordinære udvalgsmøder
sagen er parat til at blive optaget på en
dagsorden
De oplysninger (sætninger) der
indarbejdes i sagsfremstillingen
dokumenteres i systemet sammen
med oplysninger om tidspunkt for og
forfatter til ændringerne.

3

Aktøren anvender den i trin 1 og 2 oprettede sagsfremstillingen til at skrive
sagsfremstillingen med tilhørende indstilling.

4

Aktøren tilknytter i sagsfremstillingen
de relevante bilag, der skal udsendes
sammen med dagsordenen og link til
bilag, der er arkiveret i systemet og
som medlemmerne kan gøre sig bekendt med ved at klikke på det påførte
link i sagsfremstillingen.
Tilknytter evt. bilag til sagsfremstillingen
og link til en eller flere enkeltsager og
afslutter én version af sagsfremstillingen.
(Link til flere sager vil eksempelvis være relevant når et udvalg skal behandle
ansøgning om tilskud fra en pulje der er
oprettet for at støtte en bestemt type af
aktiviteter. Udvalgets medlemmer kan
her ønske at se den sag der indeholder
reglerne for tildeling af tilskud og den
samlesag, der indeholder alle de mod-
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Systemet danner de ønskede link
mellem sagsfremstillingen og de bilag,
der enten skal udsendes sammen med
dagsordenen og de bilag, der ikke er
medsendt dagsordenen, men som er
arkiveret i systemet. Herunder er det
også muligt at skabe et link til en eller
flere enkeltsager.

Usecase

5.

6.

7.

8.

Navn: Udarbejder sagsfremstilling til dagsorden

Aktør:
Sagsbehandler
tagne ansøgninger.)
Aktøren kan vælge at notere en svarfrist og sende sagsfremstilling og evt.
tilknyttede bilag til udtalelse og/eller
godkendelse i andre afdelinger indenfor
samme organisation jf. afsnit 5.2.2, Behandler sag.
Kan på et vilkårligt tidspunkt se hvad,
der er modtaget af svar på det i punkt 5
afsendte materiale og kan modtage
bemærkninger til sagsfremstillingen fra
andre afdelinger og/eller besked om
godkendelse med angivelse af forslag
til ændringer i sagsfremstillingen
og/eller godkendelse med angivelse af
eventuelle forbehold for godkendelsen.
Indarbejder det i pkt. 6 modtagne materiale i sagsfremstillingen og/eller i bilagene.
Afsender den i punkt 7 udarbejdede
sagsfremstilling og/eller tilhørende bilag.

Sluttilstand

Variation(1)
Trin
Aktør
1
2
3
4
5

151

Ver:
0.1

Forfatter:
FESD-enheden

Sender sagsfremstilling til udtalelse
og/eller godkendelse hos en eller flere
parter og angiver tidsfrist for at afgive
en udtalelse.

Modtager og dokumenterer tilbagemeldinger til den sagsfremstilling, der
har været sendt til udtalelse og/eller
godkendelse i en eller flere afdelinger
indenfor samme organisation

Dokumenterer de indarbejdede
ændringer til sagsfremstillingen
og/eller bilagene.
Registerer automatisk, at sagen er
færdigbehandlet af sagsbehandleren
på den i trin 2b nævnte liste.
Skaber en direkte adgang for
udvalgssekretæren til det fremsendte
materiale.
Tilretter redigeringsadgangen til
sagsfremstillingen og de bilag, der skal
udsendes med dagsordenen så det
kun er udvalgssekretæren eller
tilsvarende, der kan ændre i
dokumenterne.
Aktøren har udarbejdet en sagsfremstilling og den, der skal samle
sagsfremstillingerne til en dagsordenen (udvalgssekretæren) er
adviseret.

System:

Usecase

Navn: Udarbejder sagsfremstilling til dagsorden
Aktør:
Sagsbehandler

Ver:
0.1

Forfatter:
FESD-enheden

Sluttilstand
Variation(2)
Trin
Aktør
1
2
3
4
5

System:

Sluttilstand
Undtagelser:

Note

Rækkefølgen af de enkelte trin skal kunne varieres og gentages i
det omfang, de ikke er afhængige af oplysninger fra et tidligere
trin.
I det omfang det er muligt og relevant ønskes sagsgangen og de
enkelte trin automatiseret.

Info. 64.

Beskrivelse af systemstøtte til udarbejdelse af sagsfremstilling til dagsorden
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes behovet som er skitseret i usecase ”Udarbejder sagsfremstilling til dagsorden” opfyldes. Der ønskes en konkret skitsering
af den arbejdsgang, som aktøren involveres i på samme detailniveau, som fremgår
af eksemplet i usecasen.

Krav 310.

Udarbejder dagsorden – Opfyldelse af usecase
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan understøtte aktøren, således at der kan udarbejdes en dagsorden som beskrevet i følgende usecase ”Udarbejder dagsorden”.
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Usecase

Navn: Udarbejder dagsorden
Aktør:
Udvalgssekretær

Beskrivelse

Starttilstand

Ver:
0.1

Forfatter:
FESD-enheden

Til brug for et udvalgsmøde skal der udarbejdes en dagsorden, der
består af en række punkter på dagsordenen (sagsfremstillinger)
med tilhørende bilag. Som udgangspunkt er der til alle punkter på
dagsordenen en sagsfremstilling og ofte tilknyttede bilag. På baggrund af de sager, der er optaget på dagsordenen træffer udvalget
en række beslutninger.
Beslutningerne indarbejdes i et referat, der efter mødet enten udsendes som et selvstændigt dokument eller indarbejdes i den
dagsorden, der blev anvendt som mødegrundlag.
På baggrund af den årlige mødeplan ved aktøren på bestemte
datoer, at han/hun skal danne en dagsorden, der indeholder de
sager, hvor aktøren har modtaget et advis om, at sagen er parat til
at komme på dagsordenen, jf. trin 1, system-kolonne, i
ovenstående Usecase med navnet ”Udarbejdelse af
sagsfremstilling til dagsorden”.

Normalforløb:
Trin
Aktør
1
På en forudbestemt dato modtager aktøren besked om, at han/hun skal lave
en dagsorden, der indeholder de sager
i forhold til hvilke aktøren har modtaget
et advis om, at en sagsfremstilling er
klar til at komme på dagsorden. Aktøren henter derfor den anvendte dagsordenskabelon.

System:
Giver en dagsordenskabelon og giver
aktøren mulighed for at påføre
relevante metadata, så som
mødedato, navn og titel for in- og
eksterne deltagere, evt. mødested,
ændringer i forhold til seneste aftale

2

Angiver relevante metadata på dagsordenen fx mødedato, ikke faste
mødedeltagere, afbud, ændringer i
mødested, og besked om bilag, der
ikke udsendes digitalt med
dagsordenen.

Registerer ændringerne.

3

Samler de ønskede sagsfremstillinger i
en dagsorden med tilhørende bilag.

Gemmer dagsorden med de
indarbejdede sagsfremstillinger og evt.
bilag.

Aktøren har behov for at kunne markere et dagsordenpunkt som lukket, således at sagsfremstilling til punktet i forbindelse med udsendelse af dagsordnen og en eventuel publicering ikke kan
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Danner automatisk en indholdsfortegnelse med fortløbende nummerering af
de indsatte sagsfremstillinger i dagsordenen. Til hvert punkt skabes der

Usecase

Navn: Udarbejder dagsorden

Aktør:
Udvalgssekretær
vises af andre end de personer, der er
autoriseret til at gøre sig bekendt med
de lukkede sager.

Ver: Forfatter:
0.1
FESD-enheden
mulighed for at linke til ESDH-sagen i
systemet.
Giver mulighed for, at der kan
redigeres i en dagsordenpunkt/tekst og
ellerog/eller slettes et punkt.
Giver mulighed for, at der kan flyttes
rundt på dagsordenpunkterne

4

Har mulighed for at redigere i dagsordenpunktet/teksten og/eller slette et
punkt.
Har mulighed for at flytte rundt på
dagsordenpunkter, slette punkter mv.

Giver mulighed for at fjerne eller tilføje
bilag.
Gemmer evt. rettelser i dagsordenen.
Rettelserne repliceres automatisk over
som en ny version til den sagsfremstilling som sagsbehandleren har givet
besked til aktøren om var den færdig –
bearbejdede sagsfremstilling

Har mulighed for at vælge at fjerne eller
tilføje bilag til sagen.
5

Har mulighed for at sende dagsordenen
ud til godkendelse hos en eller flere
parter.

6

Modtager en godkendelse af dagsordenen fra en eller flere parter og har
mulighed for at ændre status til endelig
dagsorden, hvorefter det ikke længere
er muligt at redigere i dagsordenen.

7
8

9

Sender dagsordenen af sted til mødedeltagerne.
Henter en skabelon til udarbejdelse af
referat eller omdanner den eksistrende
dagsorden til et referat.
Udarbejder et referat og tilknytter det til
dagsordenen som enten:
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Sender dagsordenen afsted til de
parter, der skal godkende
dagsordenen. Se afsnit 5.2.2,
Behandler sag.
Gemmer dagsordenen og hvis aktøren
har angivet det ændret
dagsordenstatus til ’endelig’, således
at dagsordenen er låst.
Giver mulighed for, at den endelige
dagsorden kan sendes afsted til
mødedeltagerne.
Sender sagsordenen afsted.
Danner en referat-skabelon på baggrund af dagsorden til mødet.

Referatet tilknyttes dagsordenen og
gemmes i ESDH-løsningen

Usecase

Navn: Udarbejder dagsorden

Aktør:
Udvalgssekretær
1). Beslutningene sættes ind i
forlængelse af sagsfremstillingen til de
enkelte sage på dagsordenen.
2). Beslutningerne indarbejdet i et nyt
dokument, hvor kun forsiden og
indholdsfortegnelsen fra dagsordenen
genbruges.

Sluttilstand

Ver:
0.1

Forfatter:
FESD-enheden

Ved tilknytningen af referatet skal der
automatisk ske en opdatering i de tilhørende journalsager med advisering
til den eller de relevante sagsbehandlere.

Aktøren har udarbejdet et beslutningsreferat og tilknyttet det
dagsordenen og ESDH-løsningen har gemt dagsordenen og det
tilhørende beslutningsreferat.

Variation(1)

Der er allerede oprettet en dagsorden til det pågældende
udvalgsmøde og aktøren ønsker at hente en ny sagsfremstilling til
nyt punkt ind på i dagsordnen på baggrund af den modtagede
sagsfremstilling.
Trin
Aktør
System:
1
Dette trin udgår
2
Samme som normalforløb
3
Samme som normalforløb
4
Samme som normalforløb
5
Samme som normalforløb
6
Samme som normalforløb
7
Samme som normalforløb
8
Samme som normalforløb
9
Samme som normalforløb
Sluttilstand
Variation(2)
Trin
Aktør
1
2
3
4
5
6
Sluttilstand
Undtagelser:
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System:

Usecase

Navn: Udarbejder dagsorden
Aktør:
Ver: Forfatter:
Udvalgssekretær
0.1
FESD-enheden
Rækkefølgen af de enkelte trin skal kunne varieres i det omfang,
de ikke er afhængige af oplysninger fra et tidligere trin.
Der ønskes en så høj grad af automatisering, af de i usecasen beskrevne behov, i det omfang, at det er muligt og relevant.

Note

Info. 65.

Beskrivelse af systemstøtte til udarbejdelse af dagsorden
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes behovet som er skitseret i usecase ”Udarbejder dagsorden” opfyldes. Der ønskes en konkret skitsering af den arbejdsgang,
som aktøren involveres i på samme detailniveau, som fremgår af eksemplet i usecasen.

Krav 311.

Understøttelse af dagsorden- og udvalgsbehandling
Det er et krav, at ESDH-løsningen opfylder FESD I standarden for udvalgsbehandling eller tilsvarende. (Se kapitel 6, Ikke-funktionelle krav)

Info. 66.

Beskrivelse af understøttelse af dagsorden- og udvalgsbehandling
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 311.

5.5.3. Workflow funktionalitet

I en række sager og arbejdsgange er der større krav til dokumentation og styring
af sagsbehandlingen end ved ”almindelig” sagsbehandling. Dette kan eksempelvis
gælde ministersager, hvor det skal være muligt at se, om en bestemt person har set
en sag, og hvad vedkommende har ment om denne sag. Det kan tilsvarende gælde
sager, hvor der af lovmæssige hensyn kan være krav om ensartet og dokumenteret
sagsgang inkl. de beslutninger, der træffes. Yderligere kan en myndighed af ressourcemæssige årsager ønske at automatisere en arbejdsgang, der alternativt kræver høj grad af manuel håndtering.
Et konkret eksempel på en arbejdsgang kan være ’Behandler ansøgning om adoptionstilskud’. Eksemplet er kommunespecifikt men tydeliggør almene karakteristika og kendetegn ved en arbejdsgang. En arbejdsgang:
• Opstartes på baggrund af en starthændelse (modtagelse af ansøgning)
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•
•
•

Består af en række sammenhængende aktiviteter (udgør den samlede sagsbehandling)
Indbefatter en række person- og systemaktører, der udfører aktiviteterne
(involverede person- og systemaktører)
Afsluttes med evt. en af flere alternative sluthændelser (svar på ansøgning
afsendes, sags afsluttes mv.)

Jo mere ensartet og præcist en arbejdsgang kan beskrives og udføres, jo bedre kan
den systemunderstøttes og automatiseres. En sluthændelse kan samtidig fungere
som starthændelse i en ny relateret (del)arbejdsgang. Således kan en uensartet arbejdsgang automatiseres ved varierende og systemunderstøttet kobling af en række delarbejdsgange.
Funktionalitet til styring, dokumentation og automatisering af arbejdsgange er fokus for krav til Workflow-funktionalitet.
I ESDH-systemerne er der sædvanligvis indlejret Workflow-funktionalitet til processering og kvalitetssikring af dokumenter, såsom intern høring og godkendelse
af dokumenter. Krav til denne ESDH-nære form for workflow er også beskrevet i
afsnit 5.1.2, Behandler sag, da det forventes at være en del af ESDH-løsningens
standard funktionalitet.
For at kunne automatisere og systemunderstøtte tværgående og mere komplekse
arbejdsgange, er den fremtidige workflowunderstøttelse tænkt håndteret af en orkestreringsmotor. ESDH-løsningen skal ikke som udgangspunkt bidrage med orkestreringsmotoren, men det er et krav, at ESDH-løsningen kan kommunikere
med en orkestreringsmotor og stille funktionalitet og data til rådighed.
Kravene i det følgende anviser behov for workflowfunktionalitet. Dels med udgangspunkt i en række konkrete krav og dels med udgangspunkt i usecase-krav
for de delarbejdsgange, der forventes at have mest gavn af orkestrering. Såvel de
konkrete krav til Workflowfunktionalitet som usecase-krav skal besvares med
ESDH-løsningens mulige sammenhæng med en orkestreringsmotor for øje.
Formålet med eksemplerne er at tydeliggøre nogle konkrete behov og få tilbudsgivers beskrivelse af, hvilke funktioner, integrationer og brug af definerede standarder, der kan være med til at gøre arbejdsgange mere sammenhængende for
brugerne.
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Krav til ESDH-løsningen, der gør det i stand til at fungere som medspiller i tværgående proces- og systemsammenhænge, er af teknisk karakter og er beskrevet i
kapitel 7, Integration.

Krav til systemunderstøttelse af Workflow funktionalitet - Tillægsydelser

I det følgende er krav til ESDH-løsningens understøttelse af tillægsydelsen Workflow funktionalitet. Tillægsydelsen er beskrevet som usecases samt en liste af
krav.

Krav 312.

Opsætning af workflowbaseret styring af arbejdsgangen
Det er et krav, at arbejdsgange relateret til ESDH-løsningen kan understøttes med
sagsstyring i form af mulig opsætning af workflowfunktionalitet af større eller
mindre kompleksitet.

Krav 313.

ESDH-løsningen som aktør i et workflow
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan bidrage som aktør ifm. afviklingen af et
workflow. Fx at ESDH-løsningen kan stille logik og brugerflade til rådighed på
baggrund af en hændelse, der aktualiserer en aktivitet, som ESDH-løsningen ifm.
orkestreringen er givet ansvaret for.

Krav 314.

ESDH initieret igangsætning af arbejdsgang
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan igangsætte en på forhånd defineret arbejdsgang. Arbejdsgangen skal kunne igangsættes på baggrund af en prædefineret
starthændelse - fx oprettelse af en specifik type af sag (fx udstykningssag/matrikelsag), ved modtagelse og journalisering af en specifik type af dokument etc.

Krav 315.

Skabeloner på hændelser
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan arbejde med et sæt skabeloner på hændelsesniveau. På hændelsesniveau er skabelonen et udfaldsrum af mulige hændelsesforløb og muligheder for feedback (fx ”godkendt”, ”godkendt med bemærkninger”, ”retur til sagsbehandler til fornyet behandling” mv.).

Krav 316.

Rollebetinget sagsstyring
Det er et krav, at workflow-løsningen kan arbejde med roller eller rettigheder, således at det fx kan specificeres, hvem der har mulighed for og/eller har pligt til
godkende/beslutte sagens videregivelse til næste trin.
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Krav 317.

Styring af hændelser.
Det er et krav, at når en bestemt arbejdsgang initieres på en sag, indgår denne sag
i en dokumentations- og styringsproces, der indeholder flere formelle godkendelsestrin end processen for en ”almindelig” sag. (Det skal fx fremgå, hvilke interne
personer, der har set sagen, hvornår og hvilke kommentarer/godkendelser/ afvisninger, som dette har medført).

Krav 318.

Dokumentation af hændelser og produkter
Det er et krav, at ESDH-løsningen skal kunne levere dokumentation for alle forudgående produkter og hændelser i behandlingen af en politisk sag.

Krav 319.

Fleksibilitet.
Det er et krav, at ESDH-løsningen skal være enkelt at konfigurere, ændre, anvende og afvige fra. Fra centralt hold (fx fra et ministersekretariat) og fra lokalt hold
(sagsbehandlerperspektiv), skal det være muligt at afvige i forhold til et prædefineret forløb.

Krav 320.

Gennemfører offentlig høring – Opfyldelse af usecase
ESDH-løsningen skal kunne understøtte aktøren, således at der kan gennemføres
en offentlig høring som beskrevet i følgende usecase: ”Gennemfører offentlig
høring”.

Usecase

Navn: Gennemfører offentlig høring
Aktør:
Sagsbehandler

Beskrivelse

Ver:
1.0

Forfatter:
FESD-enheden

Udgangspunktet for delarbejdsgangen er, at sagsbehandleren er bevidst om, at der
ift. en konkret beslutning skal gennemføres en offentlig høring. Sagsbehandleren
− udarbejder høringsmaterialet
− får det kvalitetssikret hos kontorchef
− anviser frister for høringen
− vælger målgruppe for høringen
− gør høringsmaterialet tilgængeligt for målgruppen
− informerer løbende ifm. høringen/følger op på frister mv.
− indsamler og indarbejder høringssvar i beslutningsforslaget
− afpublicerer høringsmateriale og indleverede høringssvar
− meddeler resultat og proces til høringsdeltagere.
− offentliggør beslutning
− lukker høringssag
Sagen er omkring flere både interne og eksterne aktører, men processen ses her
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Usecase

Navn: Gennemfører offentlig høring
Aktør:
Ver:
Forfatter:
Sagsbehandler
1.0
FESD-enheden
med udgangspunkt i den ansvarlige sagsbehandlers rolle.
Starttilstanden for Gennemfører offentlig høring er, at sagsbehandleren er blevet bedt
om at sende et beslutningsforslag ud til offentlig høring.

Starttilstand

Normalforløb:
Trin
Aktør
1
Vælger at gennemføre en høring

System:
Stiller relevante funktioner og oversigter til rådighed.
Funktionerne giver aktøren mulighed for at:
− anvise hvilken form for høring, der er tale om
− danne sig overblik over den proces, som den
valgte form for høring afstedkommer
− gøre brug af processtyring af høringsforløbet
− igangsætte det første procestrin på valgt
høringsform
− etc.
Stiller relevant funktionalitet til rådighed. Funktionerne giver mulighed for at kunne vælge, hvilke dokumenter og bilag, der skal benyttes til udarbejdelse
af materialet

2

Aktiverer det først procestrin, der går på
udarbejdelse af høringsmateriale.

3

Vælger dokument(er) og bilag.

Registrerer valg af dokumenter.
Åbner skabelon for høringsbrev, autooverfører data
til skabelonen og prompter for yderligere obligatoriske data.
Giver mulighed for videre bearbejdning/redigering.

4

Udarbejder forslag til høringsmateriale

5

Aktiverer næste procestrin, der går på intern
kvalitetssikring.

Stiller relevant funktionalitet til rådighed. Funktionerne giver mulighed for at:
− Brug af frasebibliotek
− Sammenkædning af dokumenter
− Etc.
Stiller relevant funktionalitet til rådighed. Funktionerne giver mulighed for at:
− vælge mellem forskellige typer af intern
kvalitetssikring – parallel eller sekventiel
høring/godkendelse
− aktivere procestrinet umiddelbart med
foreslåede standardværdier (fx godkendelse
med leder som modtager)
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Usecase

Navn: Gennemfører offentlig høring
Aktør:
Sagsbehandler

6

Modtager og indarbejder forslag til rettelser
(gentager evt. trin 5).

7

Aktiverer næste procestrin, der går på at
sende det godkendte høringsmateriale i
offentlig høring

8

Følger og servicerer høringsprocessen.

9

Aktiverer næste procestrin, der går på
indhentning af høringssvar.

10

Aktiverer næste procestrin, der går på
indarbejdelse af høringssvar i
beslutningsoplægget.

11

Aktiverer næste procestrin, der går på Intern
kvalitetssikring af det bearbejdede
beslutningsoplæg. Svarer til trin 5.
Aktiverer næste procestrin, der går på at

12
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Ver:
1.0

Forfatter:
FESD-enheden

Lukker foregående procestrin og ændrer status på
aktuelt procestrin og dokumenterne omfattet af den
interne kvalitetssikring
Registrerer rettelser og kvalitetssikringspart (leder).
Relevante dokumentversioner relateres til procestrinnet.
Prompter for/foreslår konkrete indstillinger til brug for
publiceringen af høringsmaterialet. ESDH-løsningen
giver mulighed for at vælge:
− lokation for publicering af høringsmateriale
− format på dokumenter (html, pfd, etc.)
− målgruppe for info om høring
− frister og dato for afpublicering
ESDH-løsningen uploader/publicerer/informerer på
baggrund af valgte indstillinger.
Stiller relevant funktionalitet til rådighed på høringsportal. Funktionerne giver høringspart mulighed for
at:
− se relevante høringsindlæg
− oprette høringssvar på baggrund af skabelon fra
portalen (inkl. høringspartsoplysninger)
− stille spørgsmål til ansvarlig for høringen
Henter høringssvar ned på sagen. Indhentning af
høringssvar giver mulighed for:
− automatisk oprettelse af høringsparter på sagen
− oprettelse af en journalpost per høringssvar på
sagen med tilknyttet høringssvar og høringspart
− afpublicering af ikke-relevant information/dokumentation fra høringsportal
− upload/afsendelse af besked om det fortsatte
forløb til høringsportal/høringsparter
Stiller funktionalitet til rådighed til:
− sammenligning/sammenstilling af dokumenter
− logning af sammenhæng mellem rettelser og
høringssvar (dokumenter/versioner og version
indhold)
Se trin 5

Stiller funktionalitet til rådighed til:

Usecase

Navn: Gennemfører offentlig høring

Aktør:
Sagsbehandler
afslutte høringsprocessen.

Forfatter:
FESD-enheden

−
−

afsendelse af beslutningsforslag til opdragsgiver
udarbejdelse og afsendelse af svar til alle, der
har afgivet høringssvar med en beskrivelse af,
hvordan høringssvarene er indarbejdet
− udarbejdelse og anvisning af, hvad der skal publiceres til høringsportal
− lukning af selve høringssagen i ESDH-løsningen
Den offentlige høring er gennemført og høringssvar er indarbejdet i beslutningsoplæg
som er godkendt internt i myndigheden. Beslutningoplægget/lovforslaget etc. er evt.
publiceret. Høringssagen er lukket.
De enkelte trin kan udføres af andre end sagsbehandler, fx journalmedarbejder.
Der kan være tidsmæssige spring i denne usecase, fx når aktør afventer svar på
intern kvalitetssikring.
Rækkefølgen af de enkelte trin skal kunne varieres i det omfang, de ikke er afhængige af oplysninger fra et tidligere trin.
Der ønskes en høj grad af automatisering af de i usecasen beskrevne behov, i det
omfang, det er muligt og relevant.

Sluttilstand

Note

Info. 67.

Ver:
1.0

Beskrivelse af systemstøtte til gennemførelse af offentlig høring
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes behovet, som skitseret i usecase ”Gennemfører offentlig høring” opfyldes. Der ønskes en konkret skitsering af den arbejdsgang, som aktøren involveres i på samme detailniveau, som fremgår af eksemplet
i usecasen.

5.5.4. Journalarksmodul

Journalarksmodulet skal støtte sagsbehandlerens kontekstbestemte behov for
overblik.
Sagsbehandlere har overordnet set to behov, som journalarksmodulet skal dække:
1. Et sted at registrere relevante oplysninger og ”løse noter” fx i forbindelse
med en telefonsamtale.
2. Et værktøj til at skabe overblik over, hvad der er sket i en sag i kronologisk rækkefølge og på tværs af enkeltsager (log).
Det bemærkes, at genbrug af personhenførbare oplysninger til én sag forudsætter
at formålet med denne sag ikke er i modstrid med det formål til hvilken oplysningerne oprindeligt blev indhentet. Har sagsbehandleren ikke på forhånd klarhed
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med hensyn til, hvilke sager myndigheden har og formålet med hver af disse sager, skal sagsbehandler indhente samtykke fra den person sagerne vedrører inden
journal- arket bliver dannet.
Journalarksmodulet omtales her som et ”modul”, fordi det skal være en selvstændig del af ESDH-løsningen. Det vil sige, at det skal være muligt for en myndighed
at fravælge journalarksmodulet som en del af leverancen, samt at myndigheden
skal kunne vælge at anvende en anden leverandør end ESDH-leverandøren til at
levere et journalarksmodul, der skal indgå i ESDH-løsningen.
Selve journalarket skal være en visning, dvs. at journalarket dannes dynamisk på
baggrund af en konkret forespørgsel (søgning), således at det kan indeholde journalnoter og dokumenter, der afspejler det aktuelle behov for overblik, som sagsbehandleren har behov for i den konkrete situation.
Når sagsbehandleren benytter journalarkmodulet som et sted at registrere relevante oplysninger og ”løse noter” (jf. punkt 1 ovenfor), skal vedkommende kunne
vælge blandt flere forskellige typer af journalnoter og tilføje en overskrift og tekst
til den valgte type af note.
Når sagsbehandleren benytter journalarket som en log (jf. punkt 2 ovenfor), fungerer journalarket som en visning, der i bedste fald giver overblik i forhold til de
journalnoter og dokumenter, der er registreret på sagen og hvor i det samlede
sagsbehandlingsforløb den valgte sag befinder sig.
Dannelse og efterfølgende visning af et journalark skal gemmes som et dokument
og om nødvendigt kunne printes, således at journal- ark, der er dannet i løbet af
sagens behandling også indgår i sagens dokumentation.
Journalnoter kan genereres af systemet eller brugeren.

Krav til systemunderstøttelse af Journalarkmodul - Tillægsydelser

I det følgende er listet krav til Journalarkmodul.
Krav 321.

Journalnoter skal knyttes til enkeltsager
Det er et krav, at det er muligt at oprette en journalnote i forhold til den eller de
sager, hvor noten indeholder relevante oplysninger

Krav 322.

Valg af sag til journalnoten
Det er et krav, at journalnoten som udgangspunkt skal tilføjes den enkeltsag, der
er under behandling men brugeren skal også kunne vælge at føje journalnoten til
en anden enkeltsag.
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Krav 323.

Struktur for journalnoter
Det er et krav, at, journalnoter – uafhængigt af typen – har samme struktur og som
minimum indeholder følgende oplysninger:
• overskrift (fritekst) – nedarves automatisk fra sagen, med mulighed for at
bruger redigerer teksten
• id for journalnote – oprettes automatisk
• id for enkeltsag – nedarves automatisk fra sag
• dato for journalnote – oprettes automatisk
• opgaveklassifikation (fx KLE-nummer) – nedarves automatisk fra sagen. Er
den samme journalnote knyttet til mere end én enkeltsag, nedarver hver enkelt journalnote den opgaveklassifikation fra hver af de enkeltsager i forhold
til hvilke noten er tilknyttet
• sagsbehandlerinitialer – oprettes automatisk fra login
• parts id – nedarves automatisk fra sagen
• et eller flere journalnoteobjekt id’er, fx CPR-nummer
• journalarksnotetype (jfr. krav Brugergenerering af journalarksnoter)
• notater (fritekst).

Krav 324.

Journalnoter fra andre it-systemer
Det er et krav, at journalarksmodulet kan modtage systemgenererede journalnoter
fra andre it-systemer (fagsystemer)

Krav 325.

Systemgenerering af journalnoter
Det er et krav, at journalarksmodulet automatisk generer journalnoter ved:
• sagsstyringsaktiviteter, fx skift i sagens status og sagsfaser.
• registrering af dokumenter i sags- og dokumentarkivet.
• modtagelse af systemgenererede journalnoter fra andre
it-systemer (fagsystemer).

Krav 326.

Brugergenerering af journalnoter
Det er et krav, at brugeren ved brugergenererede journalnoter skal kunne angive
notetypen ved at vælge, fra fx en dropdown-liste.

Krav 327.

Journalnotetyper
Det er et krav, at journalnotetyper kan opsættes lokalt (jf. krav 328 Tilpasning af
journalnotetyper). Som default opsætning skal journalarkmodulet indeholde følgende journalnotetyper:
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•

indkommet brev, underretningsskrivelse, ansøgning, anke, fax, webhenvendelse, e-mail, udgående brev, partshøring, dataindsamling, notat/dokument, vurdering, henvendelsesreferat, telefonreferat, samtalereferat, besøgsreferat, mødereferat, erindringsnote, aftale og notat.

Krav 328.

Tilpasning af journalnotetyper
Det er et krav, at en central og lokal administrator via en administrationsklient kan
tilføje, ændre og deaktivere journalnotetyper.

Krav 329.

Låsning af journalnote
Det er et krav, at en journalnote skal låses, hvorefter den ikke kan redigeres. Reglerne for, hvornår låsning skal ske skal kunne opsættes lokalt i myndigheden.

Krav 330.

Funktionalitet i teksteditor
Det er et krav, at teksteditoren i journalarket har tekstbehandlingsfunktionalitet, fx
fed, understregning, indrykning, klip, indsæt, punktopstilling, stavekontrol, udskrivning samt kopiering af tekst.

Krav 331.

Indhold i journalark
Journalarket skal indeholde 3 typer information:
• metadata, der refererer til dokumenter
• noter med afsæt i sagsbehandlerens notatpligt, bl.a. telefonsamtaler, emailkontakt og personligt fremmøde
• “sagsprocesoplysninger”, fx skift i sagsstatus, afslutningsdato

Krav 332.

Søgefunktionalitet til opstilling af journalark
Det er et krav, at journalarksmodulet skal indeholde en søgefunktionalitet hvormed brugeren udsøger indhold til opstilling af journalark, med følgende søgekriterier:
• en enkelt sag (fx for en person)
• på tværs af flere sager (fx flere enkeltsager for den enkelte person)

Ovenstående skal kunne søges i kombination med:
• indenfor datointerval
• på opgaveklassifikation (fx KLE-nummer) med henblik på kun at fremsøge personhenførbare oplysninger fra sager hvis formål i forhold til borgeren ikke er i modstrid med hinanden
• i fritekst, til søgning i tekst i titelfeltet eller i notatfeltet
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Krav 333.

Rækkefølge og sortering af journalnoter
Det er et krav, at journalarket automatisk skal fremkomme i omvendt kronologisk
rækkefølge efter dato. Metadata for journalnoter (jf. krav 3 Struktur for journalarksnoter) skal i øvrigt kunne anvendes som sorteringskriterier ved visning af
journalarket.

Krav 334.

Fra journalark til detaljer i den enkelte journalnote eller dokument
Det er et krav, at sagsbehandleren skal kunne få vist detaljer om de enkelte journalnoter eller dokumenter, der sammenstilles i et journalark (fx ved at ”at folde
teksten ud” i sin helhed).

Krav 335.

Link til dokument
Det er et krav, at journalarksmodulet skal oprette et link fra en journalnote til et
dokument, så det kan åbnes direkte fra noten.

Krav 336.

Gemme journalark
Det er et krav, at et dannet journalark kan gemmes på den sag, der initierede søgningen i et fast, ikke-redigerbart format, så det fremgår, hvad der er søgt på og
hvad, der var resultatet af søgningen.

Krav 337.

Udskrive journalark
Det er et krav, at en et dannet journalark kan udskrives.

166

6. Ikke-funktionelle krav
De ikke-funktionelle krav til ESDH-løsningen omhandler alle de krav, som ikke
direkte beskriver forretningsfunktionalitet eller projektrelaterede forhold som
tidsplaner, leverancer mv.
De ikke-funktionelle krav er opdelt i to hovedafsnit:
− Arkitekturretningslinier (Afsnit 6.1)
− Konceptuel målarkitektur (Afsnit 6.2)
Hvor det er relevant og konkretiserende, er der henvist til de øvrige afsnit i kravspecifikationen.

6.1.

Arkitekturretningslinier

I dette afsnit beskrives de overordnede arkitekturretningslinier, som ESDHløsningen skal overholde. Disse retningslinier kommer fra hhv. It- og Telestyrelsens ESDH referencearkitekturarbejde, OIO- anbefalinger, obligatoriske og anbefalede standarder, samt det fællesoffentlige digitaliseringsarbejde. De overordnede
retningslinjer beskrives i afsnit 6.1.1, 6.1.2 og 6.1.3, og bruges derefter som
grundlag for specifikation af de konkrete arkitekturkrav for FESD II i afsnit 6.1.4,
6.1.5 og 6.1.6.
6.1.1. Referencearkitektur for sags- og dokumentområdet

Den overordnede arkitektur for FESD II tager udgangspunkt i referencearkitekturen for sags- og dokumentområdet7. Referencearkitekturen er udarbejdet på foranledning af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde (STS). Ansvaret for referencearkitekturen er forankret i IT- og Telestyrelsen. ESDH referencearkitekturen
er udarbejdet i et samarbejde mellem IT- og Telestyrelsen og KL. Det videre arbejde med referencearkitekturen forankres fremover i OIO-udvalget for sags- og
dokumentområdet.
I dette og de efterfølgende to afsnit vil FESD II kravene blive præciseret i forhold
til referencearkitekturen. Herudover vil FESD II kravene blive præciseret i forhold til den eksisterende FESD I standardisering.
Referencearkitekturen fungerer som det fælles pejlemærke for sags- og dokumentområdet for perioden frem til 2015, og nedenfor stiller FESD II kravspecifi-

7

http://www.itst.dk/referencearkitektur-sagogdokument
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kationen normative krav til arkitekturen – med udgangspunkt i de fælles pejlemærker.
Referencearkitekturen formulerer principper, der understøtter de overordnede forretningsmæssige mål, der er opstillet i fælleoffentligt regi. Konkret bidrager
ESDH referencearkitekturen til, at de overordnede forretningsmæssige mål indfries ved:
• At placere sags- og dokumenthåndtering i en sammenhæng, som definerer,
hvilke roller og ansvar, en ESDH-løsning basalt set har. Samt hvilke snitflader den har til omverdenen, således at systemet kan indgå i de mønstre,
som referencearkitekturen opstiller.
• At skabe forudsætninger for en bedre sammenhæng og klarere arbejdsdeling mellem ESDH-løsninger og fagsystemer.
• At skabe forudsætninger for at undgå dobbeltfunktionalitet mellem ESDH,
fagsystemer og it-infrastruktur.
• At skabe forudsætninger for øget konkurrence på ESDH-markedet.
• At skabe øget sammenhæng mellem standardiseringen på sags- og dokumentområdet og den underliggende tekniske standardisering.
Se i øvrigt referencearkitekturens afsnit om ”forretningsmæssige visioner og
mål”(Referencearkitekturen for sags- og dokumentområdet ver.3.0; 2008; 16).
ESDH referencearkitekturen er sammenfattet i Figur 1, der viser de logiske elementer, som arkitekturkravene til ESDH-løsninger beskrives ud fra.
I udarbejdelsen af ESDH referencearkitekturen er der, som nævnt, taget udgangspunkt i de forretningsmæssige visioner og mål for anvendelsen af ESDH i den offentlige sektor. Udformningen af ESDH referencearkitekturen er således udtryk
for en række bevidste valg med det eksplicitte sigte at understøtte de forretningsmæssige mål.
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Figur 1 Referencearkitekturens grundlæggende struktur

Figuren viser dels den funktionelle afgrænsning, dels en lagdelt applikationsarkitektur. De to dimensioner er kortbeskrevet nedenfor:
1. Den funktionelle afgrænsning af ESDH beskriver:
• Kerne forretningstjenester– sag, dokument og arkiv.
• Forretningstjenester der er nødvendige – opgave klassifikation, organisation og part.
• Ønskelige forretningstjenester, arbejdsgang og styring
2. Den lagdelte applikationsarkitektur med 4 lag, hvor fokus er på beskrivelse af, hvilke standarder et ESDH-løsningen skal kunne overholde:
• Dialoglag , der beskriver de standarder dialoglaget skal overholde.
• Proceslag, der beskriver hvilke standarder, processer eller brugssituationer, der skal kunne understøttes.
• Servicelag, der definerer nødvendige og ønskelige forretningstjenester.
• Infrastrukturlag der beskriver hvilke kommende infrastrukturkomponenter, et FESD II løsning skal kunne integrere til, herunder:
• Nødvendig infrastruktur – sikkerhed, logning og brugerstyring
• Ønskelig infrastruktur - hændelsesfordeler
Referencearkitekturen beskriver sags- og dokumentområdet ved hjælp af en række
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forretningstjenester (logiske funktioner/logiske klumper af funktionalitet) og disses interfaces. Disse interfaces forventes standardiseret løbende i de kommende
år. Det er myndighedernes ønske at kunne anvende:
1. ESDH funktionaliteten via standardiserede interfaces knyttet til logiske
forretningstjenester
2. Egne eller fællesoffentligt udviklede standardmoduler fx Organisation eller Part, via standardiserede interfaces i den takt disse bliver standardiseret.
FESD II-leverandørerne vælger selv, i hvilket omfang de vil afkoble forretningstjenesterne i deres ESDH-løsning (give mulighed for anvendelsen af tredjeparts
forretningstjenester). Det er således ikke intentionen at definere, hvordan løsningerne skal opbygges. Det er til gengæld et krav, at systemerne lever op til snitfladerne for de enkelte tjenester i takt med, at snitfladerne bliver standardiseret i fælles offentligt regi, og at der sker en prissætning, således at myndighederne ikke
betaler for funktionalitet (tjenester), som de ikke ønsker at gøre brug af.
Myndighederne ønsker, at ESDH-løsningerne opfylder referencearkitekturens visioner og mål med fleksibilitet i løsningen i det omfang, at det ikke er væsentligt
omkostningsdrivende. Ligeledes skal tilbudsgiver opfylde de eksisterende FESD I
standarder og den løbende standardisering. Da standardiseringen sker løbende i
forhold til FESD II tilbudsevaluering opstillede kriterier for en gradvis opfyldelse
af standardiseringen. Denne bygger på følgende trin i leverandørens overholdelse
af standarder:
1. ESDH-leverandørens formulerende udviklingsstrategi i forhold til referencearkitekturens struktur og standardiseringsplanerne for sags- og dokumentområdet, jf. kravene i afsnit 6.1.1.
2. Overholdelse af FESD I standarder, jf. kravene i afsnit 6.1.6, og 7
3. Overholdelse af infrastrukturstandarder, jf. kravene i afsnit 6.2.4 (option)
4. Implementering af interfaces til forretningstjenester, jf. kravene i afsnit
6.1.6 (option)
5. Afkobling af forretningstjenester, jf. kravene i afsnit 6.1.1 (option)
6. Overholdelse af SOA anbefalinger, jf. kravene i afsnit 6.1.4, 6.1.5, 6.2.1
og 6.2.3 (option)
Tilbudsgiver vil således blive målt på både opfyldelsesgraden og den hastighed,
hvormed standarderne implementeres i løsningerne.
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Krav 338.

Anvendelse af ESDH referencearkitekturen
Det er et krav, at tilbudsgiver ved udviklingen af sin ESDH-løsning skal anvende
ESDH referencearkitekturen som pejlemærke og implementere de beskrevne interfaces i takt med, at disse bliver standardiseret.

Krav 339.

Milepælsplan for udviklingen af ESDH-løsningen
Det er et krav, at tilbudsgiver redegør for sin udviklingsstrategi, herunder en milepælsplan for udviklingen af ESDH-løsningen, samt muligheden for at indgå som
underleverandør af services til andres ESDH-løsninger.

Info. 68.

Udviklingsstrategi
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 338-339.

Krav 340.

Overholdelse af standarder for sags- og dokumentområdet
Det er et krav, at tilbudsgiver hurtigst muligt efter frigivelse af standarder for
sags- og dokumentområdet skal implementere disse.

Krav 341.

Implementering af FESD I standarder
Det er et krav, at tilbudsgiver implementerer FESD I standarder. Referencer til
standarderne fremgår af tabellerne i afsnit 6.1.6, 6.2.4 og 7.1.1

Krav 342.

Implementering af interfaces til kerne forretningstjenester
Det er et krav, at tilbudsgiver implementerer interfaces til forretningstjenesterne
sag, dokument og arkiv. Referencer til standarderne fremgår af tabellerne i afsnit
6.1.6.

Krav 343.

Implementering af interfaces til nødvendige forretningstjenester
Det er et krav, at tilbudsgiver implementerer interfaces til forretningstjenesterne
Opgaveklassifikation, Organisation og Part. Referencer til standarderne fremgår
af tabellerne i afsnit 6.1.6.

Krav 344.

Implementering af interfaces til ønskelige forretningstjenester
Det er et krav, at tilbudsgiver implementerer interfaces til forretningstjenesterne
Arbejdsgang og Styring. Referencer til standarderne fremgår af tabellerne i afsnit
6.1.6.

Info. 69.

Implementering af interfaces til forretningstjenester
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 340-344
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Krav 345.

Afkobling af Part (option)
Det er et krav, at tilbudsgiver kan anvende tredjeparts implementeringer af Part
via interfaces.

Krav 346.

Afkobling af Opgaveklassifikation (option)
Det er et krav, at tilbudsgiver kan anvende tredjeparts implementeringer af Opgaveklassifikation via interfaces.

Krav 347.

Afkobling af Organisation (option)
Det er et krav, at tilbudsgiver kan anvende tredjeparts implementeringer af Organisation via interfaces.

Krav 348.

Overholdelse af det offentliges SOA anbefalinger ved afkobling af
forretningstjenester (option)
Det er et krav, at tilbudsgiver ved afkobling af forretningstjenester overholder de i
afsnit 6.1.5 og 6.2 definerede krav.

6.1.2. IT- og Telestyrelsens anbefalinger

IT- og Telestyrelsen har gennem en årrække udgivet retningslinjer og standarder
for etableringen af it-arkitektur inden for det offentlige.
I forbindelse med FESD II-anskaffelsen skal leverandøren ved valg af løsninger
og standarder forholde sig til (følg eller forklar) alle relevante anbefalinger og obligatoriske og anbefalede standarder formuleret af IT- og Telestyrelsen. Dette vil
blive nærmere konkretiseret. Dels i formuleringen af et antal generelle principper
for services (afsnit 6.1.5), dels i formuleringen af et antal ikke-funktionelle og
tekniske krav til ESDH-løsningen (afsnit 6.2) og dels i de enkelte krav til integrationer, som ESDH-løsningen skal overholde (afsnit 7).
Krav 349.

Anvendelse af standarder udgivet på Digitalisér.dk
Det er et krav, at anvendelse af standarder følger anbefalingerne udgivet på Digatalisér.dk8. ESDH-løsningen skal anvende den stærkest anbefalede it-standard indenfor de relevante kategorier9. Tilbudsgiver skal endvidere redegøre for og argumentere for afvigelser fra øvrige standarder i Digitalisér.dk.
8

http://www.digitaliser.dk/

9

Dette betyder bl.a., at tilbudsgiver skal forholde sig til kravene i aftalen vedrørende anvendelse
af obligatoriske åbne standarder for software i det offentlige oktober 2007 mellem regeringen, KL

172

Info. 70.

Beskrivelse af afvigelser fra Digitalisér.dk
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 349.

Ift. de forskellige kategorier af standarder i Digitalisér.dk betyder det, at standarder anvendes efter nedenstående retningslinjer:
• Obligatorisk (standarder fra B103) – skal anvendes
• Anbefalet – skal anvendes
• Anvendelig - anvendelse skal begrundes
• Under observation – skal være mulig at anvende på senere tidspunkt
• Udfases – anvendelse skal begrundes
• Frarådes - må ikke anvendes.
• De Facto – kan anvendes, men skal begrundes
Krav 350.

Begreber og snitflader skal følge Digitalisér.dk retningslinjerne
Det er et krav, at standardiseringen af begreber og web-service snitflader følger de
retningslinjer, som er publiceret og angivet på Digitalisér.dk. Tilbudsgiver skal
genanvende relevante standardiserede begreber og allerede publicerede webservices.

Krav 351.

Open Source
Det er et krav, at tilbudsgiver ved udvikling af tilpasninger inden for FESD II, så
vidt muligt, frigive disse på open source-vilkår. Dette giver mulighed for at andre
myndigheder kan genbruge og tilpasse løsningerne til deres behov.

6.1.3. Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi

Strategien for Digitalisering af den Offentlige Sektor 2007-201010 indeholder en
vision for digitaliseringens rolle i at skabe en effektiv og sammenhængende offentlig sektor med høj servicekvalitet, hvor borgere og virksomheder er i centrum.
Strategien er et afsæt for, at potentialet kan realiseres, i form af bedre service til
færre omkostninger.
og Danske Regioner, der er en implementering af folketingsbeslutningen,
http://www.itst.dk/regeringens-it-og-telepolitik/abnestandarder/vejledningspjece/vejledningspjece-vejledning-om-anvendelse-af-obligatoriske-abnestandarder-for-software-i-det-offentlige/. I samarbejde med Kammeradvokaten har IT- og Telestyrelsen endvidere udarbejdet en vejledning til indarbejdelse af krav om anvendelse af obligatoriske,
åbne standarder i udbudsprocessen, http://www.itst.dk/regeringens-it-og-telepolitik/abnestandarder/vejledningspjece/obligatoriske-abne-standarder-og-udbud/
10

http://modernisering.dk/da/vision_strategi/strategi_for_digital_forvaltning/strategi_for_digital_f
orvaltning_2007_2010/
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Strategien indeholder flg. tre indsatsområder:
• Bedre digital service
• Øget effektivisering
• Stærkere tværgående samarbejde
Strategien påpeger behovet for mere forpligtende samarbejder mellem de forskellige myndigheder inden for de enkelte domæner. Her peges bl.a. på følgende:
• Sammenhæng mellem forvaltningsprocesser og it-understøttelse.
• Udvikling af fælles services baseret på fælles infrastruktur
• Overholdelse af fællesoffentlige standarder, snitflader og arkitekturkrav.
ESDH-løsningen skal udvikles, således at den kan udstille en række forretningstjenester til brug for andre offentlige myndigheder. ESDH-løsningen skal kunne
anvende en række services hos andre myndigheder. ESDH-løsningens snitflader
og begreber skal baseres på fællesoffentlige standarder, hvor disse forefindes på
relevante områder.
Arkitekturen i ESDH-løsningen skal således være åben overfor integration til andre offentlige it-løsninger, såvel eksisterende som kommende.
Krav 352.

Åben arkitektur som lever op til digitaliseringsstrategien
Det er et krav, at tilbudsgiver sikrer, at arkitekturen er tilstrækkelig fleksibel, modulær og lagdelt til at understøtte kommende behov for integration og sammenhæng indenfor sags- og dokumentområdet.

Info. 71.

ESDH-løsningens efterlevelse af åben arkitektur
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 352.

6.1.4. Arkitekturkrav for FESD II

Som nævnt i ovenstående afsnit, skal arkitekturen for ESDH-løsninger følge referencearkitekturen for sags- og dokumentområdet, IT- og Telestyrelsens anbefalinger samt Digitaliseringsstrategien.
Med henblik på at overholde strategi og anbefalinger, og for at følge strukturen
for kravspecificeringen, er følgende retningslinier sat op som rettesnor:
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•

•

•
•

Den ønskede/krævede løsningsfunktionalitet specificeres som et antal usecases og delarbejdsgangsbeskrivelser, som integrerer til et antal forretningsservices.
Brugerfunktionaliteten tilgås gennem en for myndigheden passende type
af brugergrænseflade - afhængigt af behov. Det kan fx være en ren webgrænseflade, en ”desktop” klient eller en kombination, herudover kan der
være grænseflader baseret på mobile enheder. En ”rig klient/smart” klient
kan være relevant, hvor myndigheden for en række interne og ressourcetunge opgaver ønsker performanceoptimering ved fx svartid og/eller usability, hvilket kan være lettere realiserbar via en rig klient/smart klient. Så
vidt muligt er en dekobling af funktionslogik og præsentationslag ønskværdig.
Samtlige delarbejdsgange og usecases kan anvendes af en orkestreringsmotor.
Adgangen til de eksterne systemer baseres på services, der integrerer til de
eksterne systemer via veldefinerede snitflader. Integrationen kan enten være web-service baseret (request/reply) eller fil-baseret (batch).

Nedenfor i Figur 2 er vist den konceptuelle målarkitektur for ESDH-løsninger.
Målearkitekturen bygger på reference arkitekturens struktur og dens krav til snitflader. Målarkitekturen er uddybende beskrevet i afsnit 6.2. Integrationsarkitekturen, herunder integrationsmetoder, er beskrevet i afsnit 7.
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Figur 2 – Den konceptuelle målarkitektur for ESDH-løsninger bygger på referencearkitekturen.

Arkitekturens grundlæggende struktur baseres således på følgende grundpiller:
1. Uafhængige delarbejdsgange jf. proceslaget i figuren
2. Forretningstjenester med standardiserede interfaces
3. Anvendelsen af fællesoffentlige og åbne standarder

Egenskaberne ved en sådan arkitektur gør, at løsningerne både vil kunne opbygges mere fleksibelt, effektivt og integrérbar og er egenskaber, der efterspørges i
målsætningerne jf. referencearkitekturen.
Udover at kunne tilgå forretningstjenester via interfaces forventes det, at den enkelte arbejdsgang er afgrænset således, at den kan igangsættes og orkestreres selvstændigt af et eksternt it-system, fx et fagsystem eller en orkestreringsmotor.
Referencearkitekturen giver mulighed for flere niveauer/former for arbejdsgangsstyring:
•

Dialog eller portal baseret, hvor forløbet af en arbejdsgang er styret dels af
sagsbehandleren - måske støttet af et overblik over sagsgangen for den pågældende sagstype, dels af ESDH-løningens brugerinterface paradigme
(som i dag).
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•

•

•

Orkestreret af et eksternt system, støttet af en orkestreringsmotor, via forretningstjenester. Men ofte kombineret med anvendelse af brugerdialogen
for de enkelte delarbejdsgange, med brugerinddragelse, hvor det er nødvendigt.
Integreret, hvor fx et fagsystem udelukkende bruger ESDH-løsningen som
container for sager og dokumenter, som tilgås via interfaces til løsningens
forretningstjenester.
Løst koblet, hvor integration alene foregår via hændelser

Af den langsigtede målarkitektur for FESD II fremgår det, at ESDH-løsningen er
opbygget i en lagdelt arkitektur med fire centrale lag:
• Dialoglag, fx Web-GUI, ”desktop” klient eller mobileenheder, som realiserer GUI og understøtter dialogen med brugerne. Tekniske krav til brugergrænsefladen er beskrevet i afsnit 6.2.1.
• Proceslag, som understøtter delarbejdsgange/sagsbehandlingsprocesserne. De tekniske krav til dette lag er beskrevet i afsnit 6.2.2..
• Servicelag, som tilvejebringer dels interfaces til en række ESDH forretningsservices, dels udstiller services og initierer kald af services. Tekniske
krav til dette lag er beskrevet i afsnit 6.2.3.
• Infrastrukturlag, som understøtter opgaver som brugerstyring, logning
og sikkerhed. Tekniske krav til dette lag er beskrevet i afsnit 6.2.4.
Det er ikke et krav fra referencearkitekturen, at løsningen er lagdelt, men det er et
langsigtet mål for FESD II at:
• ESDH-løsningen skal kunne integrere til eksterne systemer, som er baserede på veldefinerede (eksisterende) snitflader og specifikationer. Integrationerne er separat dokumenteret i afsnit 7, Integrationer.
• Servicelagets forskellige services internt i ESDH-løsningen repræsenteres,
som udgangspunkt som web-services, men dette er ikke et krav. De eksterne integrationer er enten tovejs (data overføres begge veje) eller envejs
(data overføres kun i én retning) og er enten baseret på web-services eller
filudveksling.
Krav 353.

Modulær arkitektur skal anvendes
Det er et krav, at tilbudsgiver tilbyder en ESDH-løsning, som opbygges modulært
med veldefinerede og dokumenterede snitflader mellem de enkelte moduler i
hvert lag. Den logiske opbygning, lagdelingen, fordelingen af funktioner på de
enkelte lag samt principperne for snitfladerne skal nøje dokumenteres og sammenholdes med lagene angivet i ovenfor viste målarkitektur.
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Krav 354.

Vedligehold og videreudvikling af arkitektur
Det er et krav, at tilbudsgiver beskriver, hvorledes arkitekturen vedligeholdes og
videreudvikles.

Info. 72.

Beskrivelse af applikationsarkitekturen
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 353-354.

Referencearkitekturen afspejler udelukkende den logiske applikationsarkitektur. I
systemmæssig sammenhæng er der behov for at supplere den logiske model med
ikke-funktionelle og tekniske egenskaber. Dette beskrives dels i afsnit 6.2 vedrørende tekniske krav og i afsnit 7 vedrørende integrationskrav.

6.1.5. Principper for realisering af interfaces til ESDH forretningstjenester efter SOA principper (option)

Interfaces til forretningstjenester bør- og afkoblinger af forretningstjenester skal,
udvikles med udgangspunkt i de generelle principper for serviceorienteret arkitektur (jf. IT- og Telestyrelsens pjece vedr. SOA11). Nedenfor beskrives de principper for services, som ønskes håndhævet i ESDH-løsningens arkitektur.
Krav 355.

ESDH-løsningen skal opbygges efter SOA principper
Det er et krav, at arkitektur, interoperabilitet og standarder udvikles og styres efter
SOA principperne, således som de er formuleret af IT- og Telestyrelsen12.
Princip #1: En service skal understøtte forretningsprocesser
En service bør udvikles som en komplet forretningsfunktionalitet, der stilles til
rådighed for andre forretningsfunktioner og processer. Eksempler på forretningsfunktioner kunne være ”Tilknyt part”, ”Overfør sag til anden myndighed”, ”Hent
data til sagsbehandling” etc. Disse services skal kunne tilgås af serviceanvendere,
der enten kan præsentere resultatet direkte for en bruger i systemgrænsefladen,
eller kan anvende dem i andre programmatiske sammenhænge. Services kan dog
også være af teknisk karakter, fx understøtte den tekniske infrastruktur, sikkerhed,
print, arkivering mv.

11

http://bib.oio.dk/udgiver/stat/vtu/itogtele/ita/soa
http://www.itst.dk/arkitektur-ogstandarder/publikationer/arkitekturpublikationer/serviceorienteret-arkitektursoa/Pjece_Serviceorienteret_arkitektur.pdf
12
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Princip #2: Genbrugelige services
En service bør udvikles med genbrug for øje – også selv om en service ikke
umiddelbart skal genbruges. Hermed sikres det, at man med en relativ lille indsats
kan gøre servicen tilgængelig for andre systemer.
Princip #3: Kontraktbaserede services
Services beskrives af en kontrakt – en præcis og bindende aftale mellem serviceudbyder og serviceanvender. Al anvendelse af servicen skal ske udelukkende på
grundlag af kontrakten, og anvendelsen af servicen må ikke være baseret på implicitte aftaler mellem udbyder og anvender. Servicekontrakten beskriver også de
servicekvaliteter, som serviceudbyder skal leve op til, og dermed er alle aktører
bekendt med de præcise serviceforpligtelser. Endelig indeholder servicekontrakten en beskrivelse af den semantiske og tekniske snitflade.

Udformning af servicekontrakter på snitflader stiller store krav i den indledende
specifikationsfase til vedligeholdelsen og versioneringen af servicen. I et udviklingsprojekt med mange aktører og forskellige systemer er det nødvendigt at servicekontrakterne specificeres så tidligt i forløbet som overhovedet muligt.
Princip #4: Løs kobling
Services i SOA er løst koblede, dvs. services kan findes og anvendes, uden at serviceanvender behøver at have kendskab til, hvorledes serviceudbyder har implementeret servicen. Servicekontrakten er eneste fælles reference.

Services skal netop udvikles som services, der kan genbruges i forskellige sammenhænge. Det betyder konkret, at der generelt ikke må designes med baggrund i
en bestemt serviceanvenders behov. Løs kobling gør det også muligt for serviceudbyder at ændre i implementeringen, at flytte til en ny platform mv.
Princip #5: Services er en abstraktion over forretningsfunktionalitet og information
Services er en abstraktion over forretningsfunktionalitet og information, der stilles
til rådighed for serviceanvendere via en offentliggjort servicekontrakt. Servicens
funktionalitet er kun kendt og tilgængelig via det interface, den tilbyder (”Black
box”).

En service består af et service-interface og en service-implementering. Det essentielle i en service orienteret arkitektur, er relationen mellem service-interfaces. En
serviceanvender må aldrig være afhængig af andet end beskrivelsen af service-
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interfacet. Dette princip betyder også, at implementeringen kan ske uafhængigt af
serviceanvenderen i form af en eksisterende applikation eller ved nyudvikling.
En service er en gruppering og indkapsling af funktionalitet og data. En service
udstiller funktionaliteten til andre i form af operationer.
Services har følgende overordnede egenskaber:
• Services er veldokumenterede og udstillede
• De kan tilgås fra alle platforme via en veldefineret grænseflade
• De er autonome – løst koblet
• Hvor en service er ansvarlig for et sæt data, kan data kun tilgås via dens
operationer
Dette illustreres i figuren nedenfor.
Input parameter
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Opret

Output Parameter
Input parameter
Output Parameter
Input parameter

Intern progr amstruktur
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Hent

P2
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P4
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Systemintegration
Slet

Datamodel

Datamodel

Figur 3 - En service er en ”black box” (Devoteam consulting)

Princip #6: Lokationsuafhængig anvendelse af services
Services skal være lokationstransparente. Det skal være muligt at tilgå services
uafhængigt af, hvor serviceanvenderen befinder sig fysisk. Det betyder bl.a. også,
at sikkerhedsmodellen ikke må bygge på, at serviceanvenderen befinder sig på et
bestemt netværk.
Princip #7: Platformsuafhængig anvendelse af services
Anvendelse af en service bør foregå uafhængigt af den platform, servicen er implementeret på. En platform er i denne sammenhæng kombinationen af programmeringssprog, operativsystem, kommunikationsprotokoller mv.
For at opnå en platformsuafhængig anvendelse af en service, er det nødvendigt at
beskrive servicekontrakten i et platformsuafhængigt format, fx WSDL og en platformsuafhængig protokol, fx SOAP.
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Princip #8: Sammensætning af services
Services kan sammensættes af andre services, hvilket muliggør en lagdeling af
services, hvor generelle standardiserede services i de nederste lag sammensættes
til services i de øvre lag.
Princip #9: Services versioneres
Da en serviceudbyder ikke nødvendigvis har kendskab til alle serviceanvendere,
er det i forbindelse med introduktion af ændringer nødvendigt at versionere services.
Flere versioner af samme service kan eksistere på samme tid, men det bør tilstræbes, at en ny version af en service er bagud kompatibel med den tidligere version.
Princip #10: Services registreres og gøres synlige
Serviceudbyder skal registrere og publicere sine services i et servicekatalog, således at disse bliver synlige for alle relevante serviceanvendere interne som eksterne
(evt. i en fælles offentlig UDDI). Her kan alle forbrugere hente den tilstrækkelige
information til at kunne anvende servicen.
Princip #11: SOA er baseret på standarder
Services, som anvendes i den offentlige sektor i Danmark, baseres på anvendelse
af fælles begrebsdannelse og standarder fastlagt af den offentlige sektor13.
Standarderne omfatter både tekniske standarder, der gør det muligt at fremstille,
publicere, finde og anvende services på tværs af forskellige teknologier, men også
forretningsmæssige standarder som fx standardiserede domænemodeller og referencemodeller. Publikationen ”Valg af webservice-standard i det offentlige”14 indeholder konkrete vejledninger til valg af standarder.
Krav 356.

Overholdelse af princip # 1, 2, 3, 4, 7, 8 og 11
Det er krav, at ESDH-løsningen i forbindelse med realisering af forretningstjeneste interfaces overholder principperne #1, 2, 4, 8 og 11.

Krav 357.

Overholdelse af princip # 5, 6, 9 og 10
Det er et krav, at ESDH-løsningen i forbindelse med realisering af forretningstjeneste interfaces overholder principperne #5, 6, 9 og 10.

13

Se Digitalisér.dk på http://www.digitaliser.dk/for en oversigt over anbefalede standarder.

14

IT- og Telestyrelsens publikation ”Valg af webservice-standarder i det offentlige” Marts 2008
[link mangler].
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Kommentering af serviceprincipperne og overholdelse af disse
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 356-357.

6.1.6. FESD I datastandarder og ESDH forretningstjenester/services

FESD I datastandarder og standardisering af interfaces for forretningstjenester
baseret på referencearkitekturen for sags- og dokumentområdet skal overholdes i
forhold til ekstern integration og udveksling generelt. Der er ikke et krav om at
den interne realisering overholder standarderne.
Servicelaget indeholder et antal FESD forretningstjenester/-services, dels ESDH
kerne tjenester/services som ”ejes” af ESDH, dels tjenester/services, der er nødvendige eller ønskelige for ESDH-løsningens funktion. Det forventes, at Kerne
tjeneste/services er tilgængelige via interfaces. Det forventes ligeledes, at de øvrige (nødvendige og ønskelige) tjenester også er tilgængelige via interfaces. Herudover er det et ønske, at disse kan afkobles (eksternaliseres), således at ESDHløsningen kan anvende andre tjenester/services til at varetage funktionerne.

Figur 4 ESDH Forretningstjenester

Der er igangsat et standardiserings arbejde for ESDH forretningstjenester. Tabellen nedenfor giver et overblik over de eksisterende FESD I datastandarder vedr.
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grænseflader og den foreløbige plan for standardisering af interfaces til forretningstjenester.
Kategori

Data og tjenestestandarder

Bemærkninger

FESD I – datamodel
Referencearkitektur
for sags- og dokumentområdet
(ESDH) – Øvrige
Referencearkitektur
for sags- og dokumentområdet
(ESDH) - Kerne

Sag og dokument

Omfatter XML
specifikationer

Import / eksport

Omfatter XML
specifikationer og
eksport/import
faciliteter

Sag, Dokument og Arkiv

Omfatter interface, begreber, værdimængder,
Funktionalitet og
fejlhåndtering.

Referencearkitektur Opgaveklassifikation
for sags- og dokumentområdet
(ESDH) - Nødvendige

Der tages udgangspunkt i
FESD I datamodel
samt Noark5
Omfatter interface, begreber, værdimængder,
Funktionalitet og
fejlhåndtering.

Referencearkitektur Organisation
for sags- og dokumentområdet
(ESDH) – Nødvendige

Omfatter interface, begreber, værdimængder,
Funktionalitet og
fejlhåndtering.

Referencearkitektur Part
for sags- og dokumentområdet
(ESDH) - Nødvendige

Omfatter interface, begreber, værdimængder,
Funktionalitet og
fejlhåndtering.

Referencearkitektur Hændelsesstyring
for sags- og dokumentområdet
(ESDH) - Ønske-

Kun Interface.
Er knyttet
til tjenesten arbejdsgang
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lige
Referencearkitektur Arbejdsgang
for sags- og dokumentområdet
(ESDH) - Ønskelige
Referencearkitektur Styring
for sags- og dokumentområdet
(ESDH) - Ønskelige

Omfatter interface, begreber, værdimængder,
Funktionalitet og
fejlhåndtering.
Omfatter interface, begreber, værdimængder,
Funktionalitet og
fejlhåndtering.

Standardiseringen vil, i det omfang der kan skaffes finansiering til det, suppleres
af implementeringsvejledninger baseret på Proof of Concepts (POC). Det er et
ønske, at ovennævnte standarder hurtigst muligt understøttes af ESDHløsningerne.
Krav 358.

FESD I - dokument
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter FESD I OIO standarden for Dokument.

Krav 359.

FESD I - Sag
Det er et krav, ESDH-løsningen understøtter FESD I OIO standarden for Sag.

Krav 360.

FESD I - Adresse
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter FESD I OIO-standarden for Navnog Adressemodel. Understøttelsen omfatter eksport/import af adressater.

Krav 361.

FESD I - Arkivstruktur
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter FESD I OIO-standarden for Arkivstruktur. Understøttelsen omfatter strukturering af arkiv.

Krav 362.

FESD I – faciliteter til import/eksport af sager
Det er et krav, at tilbudsgiver redegør for faciliteterne til eksport/import af sager,
herunder:
• Import/eksport af enkelt dokumenter
• Masse import/eksport af dokumenter
• Import/eksport af enkelt sager
• Masse import/eksport af sager
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•
•
•

Automatisering af sags placering og journalisering
Konvertering
Samt evt. andre anvendelser

Info. 74.

FESD I - Beskrivelse af omfang af understøttelse
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 358-362. Beskrivelsen skal som minimum omfatte en oversigt over, hvilke
standarder, der vil blive understøttet, argumentation for eventuelle afvigelser,
samt en beskrivelse af, hvorledes understøttelsen er realiseret i løsningen.

Krav 363.

Standard for håndtering af import og eksport (option)
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter ESDH standarden Import/eksport
fra ESDH hurtigst muligt efter, at standardisering er tilendebragt.

Krav 364.

Standard for håndtering af Sag (option)
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter ESDH standarden Sag hurtigst
muligt efter, at standardisering er tilendebragt

Krav 365.

Standard for håndtering af Dokument (option)
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter ESDH standarden Dokument hurtigst muligt efter, at standardisering er tilendebragt.

Krav 366.

Standard for håndtering af Arkiv (option)
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter ESDH standarden Arkiv hurtigst
muligt efter, at standardisering er tilendebragt.

Krav 367.

Standard for håndtering af Opgaveklassifikation (option)
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter standarden Opgaveklassifikation
hurtigst muligt efter, at standardisering er tilendebragt.

Krav 368.

Standard for håndtering af Part (option)
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter standarden Part hurtigst muligt
efter, at standardisering er tilendebragt.

Krav 369.

Organisation (option)
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter standarden Organisation hurtigst
muligt efter, at standardisering er tilendebragt.
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Krav 370.

Standard for håndtering af Arbejdsgang (option)
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter standarden Arbejdsgang hurtigst
muligt efter, at standardisering er tilendebragt

Krav 371.

Standard for håndtering af Styring (option)
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter standarden Styring hurtigst muligt
efter, at standardisering er tilendebragt.

Info. 75.

Udarbejdelse af plan for understøttelse (option)
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 363-371. Beskrivelsen skal indeholde en plan for implementering af standarderne, der indeholder aktiviteter, milepæle og eventuelle forudsætninger.
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6.2.

Konceptuel målarkitektur (option)

De tekniske krav struktureres og kategoriseres ud fra målarkitekturen, samt ud fra
en række krav af mere tværgående art, herunder infrastrukturkravene i afsnit
6.2.4. Hermed fås en opdeling af de tekniske krav, som er beskrevet i FESD II
arkitekturkravene i afsnit 6.1.4.
Helt overordnet skal FESD II løsningerne baseres på moderne og standardiserede
teknologier for at sikre en løbende videreudvikling, opgraderingsmuligheder og
nogen grad af leverandøruafhængighed.
Krav 372.

Anvendelse af moderne og standardiserede teknologier
Det er et krav, at det generelt for alle dele af ESDH-løsningen gælder, at de skal
baseres på moderne, fuldt understøttede og standardiserede teknologier, og at det
sikres, at ESDH-løsningen kan videreudvikles og opgraderes.

I det følgende formuleres de tekniske krav opdelt efter nedenstående struktur/model:
• Dialoglag, fx Web-GUI (tynd klient), PC (fed klient) eller mobileenheder,
som realiserer GUI og understøtter dialogen med brugerne. Tekniske krav
til brugergrænsefladen er beskrevet i afsnit 6.2.1.
• Proceslag, som understøtter delarbejdsgange/sagsbehandlingsprocesserne.
De tekniske krav til dette lag er beskrevet i afsnit 6.2.2..
• Servicelag, som tilvejebringer dels interfaces til en række ESDH forretnings-services, dels udstiller services og forbinder de forskellige kald af
services. Tekniske krav til dette lag er beskrevet i afsnit 6.2.3. og 6.2.4
• Infrastrukturlag, som understøtter opgaver som brugerstyring, logning
og sikkerhed. Tekniske krav til dette lag er beskrevet i afsnit 6.2.5.
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Logisk applikations-arkitektur for ESDH
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Figur 5 – Logisk applikations arkitektur for ESDH
6.2.1. Dialoglag

For at sikre mulighed for brugerdialog skal relevant forretningslogik og relaterede
services kunne stilles til rådighed via en web-baseret grænseflade/løsning med
skærmbilleder. Disse skærmbilleder udformes efter fælles skabeloner, som sikrer
sammenhæng, genbrug, genkendelighed og evt. personalisering mv.
Det er vigtigt for adoptionen af ESDH-løsningen, at der er lagt stor vægt på brugervenlighed, og at tilbudsgiver lader sig inspirere af nye fremskridt inden for
tynde klienter, som har til formål at minimere antallet af klik og sideopdateringer.
Tilsvarende skal dekobling af forretningsservices og brugerflade sikre, at brugerfladen kan varieres, således at udvalgte kerneprocesser kan systemunderstøttes af
fx en fed klient. Nedenstående krav til præsentationslaget vil blive testet indgående i brugervenlighedstesten.
Krav 373.

Krav om webgrænseflade
Det er et krav, at ESDH-løsningens samlede funktionalitet kan tilgås via web
grænseflade.

Krav 374.

Funktionalitet på forskellige brugergrænseflader
Det er et krav, at brugerfladen for ESDH-løsningens forskellige funktionsområder
kan variere afhængigt af opgavens karakter. Fx skal ressourcekrævende og ofte
udførte opgaver internt i myndigheden kunne udføres i en brugergrænseflade,
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hvor der er fokuseret på svartider og usability. Tilsvarende kan andre scenarier
tale for en brugerflade, der sikrer optimal tilgængelighed og teknologiuafhængighed udefra.
Info. 76.

Beskrivelse af ESDH-løsningens design
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 373-374. Beskrivelsen skal indeholde skærmbilleder eller ’mock-ups’ af den
mest almindelige funktionalitet. Alle typer af dialoggrænseflader skal beskrives.

Krav 375.

Videreudvikling af dialoggrænseflader
Det er et krav, at tilbudsgiver løbende sikrer, at dialoggrænsefladerne videreudvikles, således at disse følger bedste praksis og den tekniske udvikling på de platformstyper, der understøttes fx web, ”smart client”, mobiltelefon, PDA etc..

6.2.1.1.

Uddybende krav til webgrænsefladen

Følgende tekniske krav gælder for funktionalitet i web grænsefladen:
Krav 376.

Layout mv. i webgrænseflade
Det er et krav, at ESDH-løsningens skærmbilleder baseres på XHTML 1.0 eller
nyere. Skærmbilledernes layout skal implementeres med CSS 2.0, hvor alle muligheder i CSS 2.0 skal anvendes. Skærmbillederne skal kunne gennemgå W3C
HTML/XHTML og CSS 2.0 validering.

Krav 377.

Præsentation af funktionalitet i browser
Det er et krav, at ESDH-løsningens skærmbilleder som minimum er optimeret til
visning med MS Internet Explorer 6.0 og 7.0 og Mozilla Firefox version 2+. Alle
skærmbilleder skal kunne skjules, minimeres og lukkes. Der skal kunne tages
skærmdumps af alle skærmbilleder ved hjælp af PrintScrn-knappen.

Krav 378.

Test af tilgængelighed
Det er et krav, at ESDH-løsningen, skal opfylde WCAG 1.0 tilgængelighedskravene på niveau AA15. ESDH-løsningen vil således også skulle opfylde dette sæt
krav.

ESDH løsningen skal som minimum tjekkes med følgende værktøjer, som tilbydes af ITST:

15

http://www.itst.dk/kommunikation-og-tilgaengelighed/tilgengelighed/tilgengelighed-i-praksis
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•
•
•

Tilgængelighedsværktøjslinje: http://www.itst.dk/kommunikation-ogtilgaengelighed/tilgengelighed/verktojer/verktojslinje .
Online værktøjet Cynthia Says: http://www.cynthiasays.com/Default.asp
Online værktøjet Wave: http://wave.webaim.org/

Alternativt skal tilbudsgiver dokumentere, at ESDH-løsningen overholder tilgængelighedskravene med værktøjer, der mindst svarer til samme niveau.
ESDH-løsningen udbyder en web-baseret grænseflade som, udover den direkte
adgang for brugerne, også skal kunne tilbydes integreret med myndighedens eksisterende intranet/portalløsning. Derfor skal visse standarder herfor overholdes,
herunder at ESDH-løsningen kan gengives korrekt, når den publiceres gennem
andre portaler, skal OIM CSS klassemodellen16 følges.
Krav 379.

Brugergrænseflade publicering via portal
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan publicere sin brugergrænseflade (GUI ) via
portaler.

Info. 77.

Beskrivelse af grænseflade publicering via portal
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 379. Beskrivelsen skal omfatte beskrivelse af, hvilken funktionalitet samt
hvilke standarder, der kan anvendes.

6.2.2. Proceslag: Hændelser og orkestrering

Orkestrerings funktionalitet er i relation til ESDH opdelt i en obligatorisk del relateret til ESDH-kernen og en ønsket del, der relaterer sig til tilstødende funktionalitet.
Den første del er funktionelt beskrevet i afsnit 5.1.2 under delarbejdsgangen Behandler sag og går på intern høring og godkendelse af dokumenter internt i
ESDH-løsningen. Den anden del, der har at gøre med systemunderstøttelse af mere komplekse og tværgående opgaver og arbejdsgange, er funktionelt beskrevet i
afsnit 5.5.3 under tillægsfunktionalitet, Workflow funktionalitet.
Det følgende relaterer sig til den mere komplekse del og den systemkomponent,
der kan automatisere arbejdsgange og delarbejdsgange. Systemkomponenten, der
kan sidestilles med en Orkestreringsmotor i kombination med en hændelsesforde16

http://oim.modernisering.dk/filer/OIM-CSS-klasser-v1.pdf
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ler, er i det følgende beskrevet rent teknisk og omtalt som ”Orkestreringsmotoren”.
ESDH-løsningen skal indeholde, eller kunne integrere med en orkestreringsmotor
til understøttelse af:
1. Elementær håndtering af hændelsesbeskeder
2. Orkestrering af hhv.:
• Sammensatte løsninger (microflow),
• Længerevarende processer (macroflow)
Det forventes, at der vil findes ESDH-løsninger både med og uden orkestrerings
muligheder. Det forventes ligeledes, at ESDH-løsningens implementerede delarbejdsgange kan orkestreres af en ekstern orkestreringsmotor.
6.2.2.1.

Hændelsesbesked understøttelse

I forbindelse med opgaver, der går på tværs af systemer, afdelinger og sektorer, er
der behov for at udveksle forretningshændelser.
Hændelseshåndtering understøtter publicering af og abonnement på hændelsesbeskeder. Håndteringen består i at modtage og på baggrund af aftaleinformation sikre, at hændelsen når interessenterne – interessenter vil typisk være personer eller
procesinstanser (evt. procestrin).
Denne udveksling skal håndteres af en generel hændelsesfordeler. Det er vigtigt,
at hændelsesfordeleren kan være uafhængig af løsningerne. ESDH-løsningen skal
kunne publicere og abonnere på hændelsesbeskeder
ITST har igangsat et standardiseringsarbejde omkring hændelsesstyring.
Krav 380.

Håndtering af hændelser
Det er et krav, at ESDH-løsningen indeholder funktionalitet til at håndtere hændelser og således understøtter et mere løst koblet samarbejde.

Krav 381.

Abonnement på hændelser
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan reagere på hændelser, fx skal man fra en
sag kunne abonnere på en specifik hændelse eller en specifik type af hændelser.
Hændelser kan være både interne og eksterne hændelser
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Krav 382.

Publicering af hændelser
Det er et krav, at et procestrin kan publicere en hændelse, fx skal en sagsændring
kunne defineres til at aktivere en specifik hændelse.

Krav 383.

Publicering/abonnement
Det er et krav, at hændelseshåndtering omfatter et publicerings/abonnementssystem, hvor services kan udveksle hændelser dynamisk, og
hvor ESDH-brugeren adviseres.

Krav 384.

Advisering via e-mail
Det er et krav, at hændelseshåndtering understøtter, at brugeren bliver adviseret
om hændelser via myndighedens e-mail system (indholdet i e-mails skal være i
anonymiseret form).

Info. 78.

Hændelsestyper
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 380-384. Beskrivelsen skal indeholde, hvilke hændelsestyper, der kan håndteres, fx tilstandsændringer, objektændringer (oprettet, ændret, slettet), fejlafvigelser samt sammensatte og betingede hændelsestyper.

Krav 385.

Standarden for integration til hændelsesfordeler
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter standarden Integration til hændelsesfordeler hurtigst muligt efter, at standardisering er tilendebragt.

6.2.2.2.

Orkestrerings understøttelse

Krav 386.

Interfaces til forretningstjenester kan indgå i orkestrering
Det er et krav, at interfaces til forretningstjenester kan indgå i orkestrering af en
ekstern orkestreringsmotor.

Krav 387.

Delarbejdsgange/processer udstilles som services
Processer/delarbejdsgange skal kunne udstilles som services, således at disse kan
initieres, kontrolleres, og interageres med via andre services. Processer/delarbejdsgange skal fremvises, således at der på ethvert tidspunkt kan skabes
overblik over hvilke processer, der er tilgængelige.

Krav 388.

Parallelle processer
Det er et krav, at orkestreringsmotoren kan afvikle flere (instanser af) processer
parallelt.
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Info. 79.

Orkestreringsmotorens arkitektur og teknologier
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 386-388. Beskrivelsen skal som minimum omfatte:
• Overordnet arkitekturbeskrivelse
• Komponent beskrivelser
• Snitflade beskrivelser
• Beskrivelse af anvendte standarder
• Fejlhåndtering

Krav 389.

Flere aktive versioner af arbejdsgange og processer
Det er et krav, at det er muligt at have flere versioner af arbejdsgange og processer
”kørende” parallelt.

Krav 390.

Orkestreringsmotorens faciliteter
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter følgende:
• Definition af start og slut for en proces
• Beslutninger, der har indflydelse på proces
• Opsætning af rækkefølge af aktioner i proces
• Forgrening i parallelle processer
• Sammenføjning af parallelle processer
• Abonnement på hændelser (afvent hændelse)
• Definition af aktioner, der kan genbruges
• Definition af delproces der kan genbruges
• Definition af manuelle og automatiske operationer i aktioner
• Definition af procesroller i relation til proces
• Regelbaseret fordeling af ansvar (procesrolle) for en specifik proces instans
• Opsætning af tidsfrister for aktioner og delproces
• Kompenserende transaktioner
• Behandling af undtagelsessituationer

Krav 391.

Statusoversigt
Det er et krav, at det er muligt for en bruger til enhver tid at se tilstanden af de
processer, som brugeren selv deltager i. De sekundære brugere skal til enhver tid
kunne se tilstanden af enhver igangværende proces.
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Orkestreringsmotorens anvendelse og faciliteter
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 390-391.
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Sammensatte løsninger (microflows) – kortvarende processer

Sammensatte løsninger (microflows) understøtter korte processer (mikroflow),
der typisk kan involvere en bruger og én eller flere services. Sammensatte løsninger kan aggregere, sammensætte, transformere og filtrere informationer fra flere
services til brug for en specifik arbejdssituation. Fx kan det være et statusskift på
et procestrin, der afstedkommer generering og distribution af en række breve via
forskellige kanaler (e-mail, traditionelt brev, advisering og publicering mv.).
Krav 392.

Microflow
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter korte transaktionsorienterede processer (microflow), der er kendetegnet ved at involvere én bruger og én eller flere
services.

Krav 393.

Usecase kontekst
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter, at et helt flow (fx en realisering af
en usecase) som minimum kan:
• håndtere en samlet dynamisk kontekst
• håndtere formidling af kontekst til og fra servicekald
• håndtere flow / transformation af data mellem services
• håndtere fejl og afvigelser, fx kompenserende transaktioner

Krav 394.

Sammensatte services udstilles
Det er et krav, at ESDH-løsningen gør det muligt at sammensætte services og udstille disse til brug i specifikke arbejdssituationer.

Krav 395.

Tilpasse og sammensætte services
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan sammensætte, aggregere, transformere og
filtrere informationer fra flere services til brug for en specifik arbejdssituation.
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Sammenhængende model for proces-, usecase- og service kontekst
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 392-395.

Længerevarende processer (macroflows)

Længerevarende processer (macroflow) involverer typisk flere brugere og systemer, samt eksterne og interne services. Det kan fx være en ekstern høring, der
kræver publicering af høringsoplæg og senere samling og indhentning af høringssvar mv.
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Krav 396.

Længerevarende okestrering
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter længerevarende processer (macro
flow), der er kendetegnet ved at involvere flere brugere, systemer og services,
herunder hvordan de primære brugere aktiveres i processen samt metode for notifikation af brugeren og interaktion mellem brugeren og proces.

Krav 397.

Beskrivelse af processtandarder, der understøttes
Det er et krav, at tilbudsgiver beskriver, i hvilket omfang ESDH-løsningen overholder standarder, herunder standarderne BPMN, BPEL og BPEL4WS.

Krav 398.

Tilpasning af workflow-parametre
Det er et krav, at Workflow-parametre som fx deadlines, eskaleringsregler mv.
skal kunne konfigureres.

Info. 82.

Beskrivelse af brugerinteraktion
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 396-398.

Krav 399.

Værktøjer til oprettelse og vedligeholdelse af processer
Det er et krav, at system-administrator kan oprette og redigere definitioner af processer, samt hvilke værktøjer, der kan anvendes.
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Beskrivelse af oprettelse og vedligeholdelse af processer
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 399.

6.2.3. Forretningstjenestelag:

Forretningstjenestelagets rolle er at binde en række services sammen igennem en
løst koblet eller meddelelsesbaseret integration, så de kan kommunikere, på tværs
af forskellige services og platforme. En serviceinfrastruktur står for selve koblingen og kommunikationen.
Som det bl.a. fremgår af målarkitekturen afsnit 6.1.4, samt af IT- og Telestyrelsens SOA pjece17, opereres der med flere typer services:
17

http://www.itst.dk/arkitektur-ogstandarder/publikationer/arkitekturpublikationer/serviceorienteret-arkitektursoa/Pjece_Serviceorienteret_arkitektur.pdf
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•
•
•

Forretningsservices
Data services
Orkestrerings services

De rene forretningsservices udstilles af FESD kernekomponenterne Sag, Dokument og Arkiv. De aktiveres som led i systemunderstøttelsen af arbejdsgange og
delarbejdsgange.
Workflow-services etableres ved orkestrering og sammensætning af flere services
i et macroflow. Det er workflowservices, der aktiverer de relevante forretningsservices for at systemunderstøtte arbejdsgangene.
Dataservices automatiserer integrationer på data-niveau, ved at modtage, behandle
og videresende data til/fra eksisterende eksterne systemer (via adaptere) og evt.
sammenstille disse med data fra interne registre.

6.2.3.1.

Serviceinfrastruktur

I det omfang ESDH-løsningen omfatter en serviceinfrastruktur, skal følgende krav
overholdes:
Krav 400.

Indgå i serviceinfrastruktur
Det er et krav, at de interfaces og services, som ESDH-løsningen indeholder, skal
kunne indgå i en serviceinfrastruktur.

Krav 401.

Servicebeskrivelser
Det er et krav, at ESDH-løsningen indeholder servicebeskrivelser og at disse indeholder informationer vedr.:
• Navn
• Location og evt. vejledning til brugere i, hvorledes man kan få adgang til
den
• API med detaljeret syntaks
• WS beskrivelser WSDL, XSD
• En kort tekstmæssig beskrivelse af, hvad servicen kan
• De kvaliteter, som servicen kan tilbyde (oppetid mv.)
• Specifikation af generelle vilkår, herunder krav om anvendelsesaftale
• Kræves autentifikation eller autorisation.
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Beskrivelse af serviceinfrastruktur
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 400-401.

Krav 402.

Versionshåndtering af services i ESDH-løsningen
Det er et krav, at versionshåndtering af services understøttes i ESDH løsningen,
herunder ikke mindst evt. undtagelser samt versionshåndteringens indflydelse på
søgning og navigation.
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Beskrivelse af versionshåndtering af services i ESDH-løsningens
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 402.

Krav 403.

Serviceinfrastruktur faciliteter
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter faciliteter til serviceinfrastrukturen, herunder:
• Web-service publicering
• Standarder som understøttes
• Overvågning og monitorering
• Routing
• Logning
• Hændelseshåndtering – fx WS eventing

Krav 404.

Standardprodukter for serviceintegration
Det er et krav, at tilbudsgiver beskriver, hvilket standardprodukt eller hvilke standardprodukter, der realiserer serviceintegrationen.
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Løsningsmodel for serviceinfrastruktur
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 403-404.

Service katalog

ESDH-løsningens services skal kunne udstilles, enten i et eget katalog eller via
Digitalisér.dk kataloget18. Kataloget indeholder beskrivelsen af services,
WSDL’er og lignende. For en given service i en given kvalitet, skal udstillingsmodulet bære information om, hvor og hvordan man får fat i den.

18

http://www.digitaliser.dk/
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Krav 405.

Serviceinterfaces skal kunne udstilles
Det er et krav, at serviceinterfaces udstilles i et katalog, således at der på ethvert
tidspunkt kan skabes overblik over hvilke services, der er tilgængelige.

Krav 406.

UDDI standarden
Det er et krav, at servicekataloget overholder hele (eller dele af) UDDI standarden, samt angiver hvilken version af UDDI, der er tale om.
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Overholdelse af Digatalisér.dk standarder
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 405-406.

Krav 407.

Udstilling af processer som services
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter udstilling af procesrealiseringer
som services (typisk workflow). I dette verdensbillede opfattes procesrealiseringen som en service, der aktiveres af en hændelse, som ikke giver et svar tilbage til
”kalderen”, og med en relativ lang eksekveringstid.

Krav 408.

Versionshåndtering af services i ESDH-løsningen
Det er et krav, at servicesinfrastrukturen omfatter versionshåndtering af services i
ESDH-løsningen.

Krav 409.

Åben løsning
Det er et krav, at ESDH-løsningen tilbyder åbne dokumenterede snitflader (jf.
ESDH referencearkitekturen) også for funktionalitet, der ikke er omfattet af standardisering, som kan anvendes til at udvide funktionaliteten. Disse snitflader skal
som minimum understøtte web-services.

Krav 410.

Import/eksport funktionalitet
Det er krav, at ESDH-løsningen kan importere data fra og eksportere data til filer,
og derved kunne danne meget simple integrationer til proprietære systemer. Dette
anvendes ved ESDH-løsningens integration med en række eksterne systemer.

Krav 411.

Udveksling af data vha. HTTP og HTTPS
Det er et krav, at det er muligt at udveksle data med andre systemer vha. HTTP og
HTTPS protokollerne.

Krav 412.

Udveksling af data via FTP
Det er et krav, at det er muligt at eksportere data til og importere data fra eksterne
systemer via FTP protokollen.
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Krav 413.

Transformationer af datarepræsentationer
Det er et krav, at transformation skal være muligt på datarepræsentations- og
transportniveau, samt være automatisk og transparent for brugerne.

Krav 414.

Fejlhåndtering
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan håndtere fejlsituationer som fx fejlformaterede meddelelser eller meddelelser, der ikke kan afleveres (fx hvis der ikke er en
modtager).
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Beskrivelse af fejlhåndtering
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 414.

Krav 415.

Dokumentation af datamodeller
Det er et krav, at ESDH-løsningens logiske datamodel skal dokumenteres med et
UML-klassediagram eller et ER-diagram. Derudover ønskes en overordnet beskrivelse af de fagspecifikke tabeller samt tekstbeskrivelser af felter (attributter)
med følgende oplysninger:
• Sigende navn
• Definition/meningsfyldt betydning
• Syntaks, der skal kunne genkendes af en databaseadministrator
• Kilde (relation til en person- eller systemaktør, internt modul/funktion eller en usecase).

Krav 416.

Navngivning i brugergrænsefladen, mv.
Det er et krav, at navngivningen i brugergrænsefladen, i rapporter og ved udvekslinger skal kunne afspejle de forretningsbegreber organisationen anvender.

6.2.4. Infrastrukturlag

Myndighederne ønsker så vidt muligt at kunne bruge de eksisterende infrastrukturelementer i forhold til ESDH-løsningen. Myndighedens miljø og krav til samspil vil blive beskrevet separat for hver FESD-aftale, der indgås. Det et dog et ønske, at der med introduktionen af ESDH-løsningen ikke introduceres moduler
som myndigheden allerede har implementeret. Eksempler herpå er brugerstyringssystem (og identitetshåndteringssystem), sikkerhedssystemer, og logningssystemer, samt kommunikationsinfrastruktur.
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Figur 6 – Teknisk referencemodel for ESDH

Figuren ovenfor viser de infrastruktur elementer, der er under standardisering. De
væsentligst af disse er:
• Bruger- og rettighedsstyring
• Sikkerhed og digital signatur
• Logning og overvågning
• Transport
Tabellen nedenfor giver overblik over eksisterende og kommende infrastrukturstandarder, ESDH-løsningen skal overholde.
Kategori
FESD I – datamodel
OIO- standard
transportprofil

datamodel/integration Bemærkninger

OIO – standard
sikkerhedsprofil

[link når disse bliver
tilgængelige fra itst]
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Brugeradministration

Omfatter XML
specifikationer

OWSA

Profil der beskriver
anvendelse af
transport standarder
Profil der beskriver
sikkerheden

ESDH-reference
arkitektur – Øvrige
ESDH-reference
arkitektur – Øvrige
ESDH-reference
arkitektur – Øvrige

Integration til brugerstyring

Integration til logning

Integration til sikkerhed

Som tidligere nævnt skal ESDH-løsningen etableres hos mange forskellige typer
af myndigheder, hvorfor det er væsentligt, at systemet er fleksibelt, overholder
vedtagne standarder og at leverandøren er villig til at tilpasse løsningen til myndighedens it-miljø. Platform og infrastruktur skal tilpasse sig dette efter følgende
retningslinier:
• Tilbudsgiver (eller dennes underleverandør) skal tilbyde et driftsmiljø og
den nødvendige infrastruktur, således som specificeret i driftsbilaget.
• ESDH-løsningen afvikles på et skalerbart centralt servermiljø, som dækker
alle lag i målarkitekturen (herefter Driftsmiljøet).
• Tilbudsgiver (eller dennes underleverandør) skal også tilbyde produktionstestmiljøer, som er identiske med Driftsmiljøet, og som anvendes til test af
komplet konfigurerede nye versioner af ESDH-løsningen. Samme miljø
skal kunne anvendes til demo- og undervisningsformål.
• Der skal tilbydes Test- og Udviklingsmiljøer, således at ny funktionalitet
kan udvikles og testes uden at påvirke den daglige drift af ESDHløsningen.
• Integrationen til de eksterne systemer og services skal ske via kommunikationsforbindelser, som dels har den tilstrækkelige båndbredde, dels har tilstrækkelig forsinkelse (round-trip-delay) og dels har den nødvendige sikkerhed indbygget.
I det følgende uddybes de mere specifikke krav.

6.2.4.1.

Brugerstyring og Sikkerhed

ESDH-løsningen indeholder meget personfølsomme oplysninger, hvorfor der er
krav om dels en sikker identifikation af brugerne, dels en sikker transport af data
mellem systemer og dels en sikker metode til autorisation og kontrol af brugerrettigheder.
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I det omfang myndigheden allerede har implementeret en sikker identifikation af
brugerne, benyttes denne, ellers implementeres sikker identifikation som en del af
ESDH-løsningen.
ESDH-løsningen skal derfor leve op til følgende krav:
Krav 417.

Overordnede krav til brugerstyringsløsning
Det er et krav, at brugerstyringssystemet lever op til følgende overordnede målsætninger:
• at systemet på sigt skal kunne anvende/integrere til en ekstern loginløsning, som fx den fællesoffentlige brugerstyring (FOBS) under overholdelse af OIOSAML 2.0 profilen.
• at systemet kan basere sig på brugerautentifikation baseret på OCES certifikater (VOCES, POCES, MOCES og FOCES)
• at systemet kan basere sig på brugerautentifikation baseret på AD og AD
brugerstyring.

Krav 418.

Autentifikation af lokale og andre brugere
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan foretage autentifikation af lokale brugere
på en eller flere af følgende måder:
• Baseret på lokal AD og AD-brugerstyring
• Baseret på medarbejder OCES (MOCES)
• Baseret på ekstern log-in-løsning, med en grænseflade, som beskrevet i
OIOSAML 2.0 profilen, og under de politikker, der gælder for fællesoffentlige brugerstyring.
• Baseret på modtaget token fra fællesoffentlig brugerstyring (verificeret
med funktionscertifikat (POCES og FOCES)
ESDH-løsningen skal kunne foretage autentifikation af andre brugere på
følgende måder:
• Baseret på modtaget token fra pålidelig anden myndighed (verificeret
med funktionscertifikat (FOCES)
• Baseret på modtaget token fra anerkendte borgervendte portaler (verificeret med funktionscertifikat (FOCES)

Krav 419.

Tildeling af rettigheder via roller og tilhørsforhold
Det er et krav, at rettigheder i ESDH-løsningen kan tildeles på baggrund af brugerens rolle og tilhørsforhold. En bruger kan have flere roller og tilhørsforhold. Der
opereres med følgende brugergrupper:
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•
•
•

ESDH-brugere
Systemadministrator
Øvrige brugere

ESDH-løsningen skal kunne tildele og differentiere rettigheder for disse.
For hver af brugergrupperne er der en række brugerroller som specificeret i Aktør-afsnittet
Krav 420.

Anvendelse af rollebaseret brugerstyring for ESDH brugere.
Det er et krav, at det er muligt for ESDH-brugere at tildele og differentiere rettigheder for følgende brugerroller:
• Sagsbehandler
• Postfordeler
• Journalmedarbejder
• Postlisteansvarlig
• Politiker/revisor
• Leder

Krav 421.

Anvendelse af rollebaseret brugerstyring for systemadministratorer.
Det er et krav, at er muligt for systemadministratorer at tildele og differentiere rettigheder for følgende underbrugerroller:
• Lokal administrator
• Administrativ administrator
• Teknisk administrator

Krav 422.

Anvendelse af rollebaseret brugerstyring for øvrige brugere.
Det er et krav, at det er muligt for øvrige brugere at tildele og differentiere rettigheder for følgende øvrige underbrugerroller:
• Andet EDSH system
• Fremmed system
• Borger (portalbruger)
• Virksomhed (portalbruger)

Krav 423.

Klassificering af sager og dokumenter
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan klassificere sager og dokumenter, således
at der kan tildeles rettigheder for adgang og aktioner på sager og dokumenter efter
minimum følgende model
• Ingen adgang: Brugeren kan ikke se sagen/dokumentet i registreringssystematikken, ej heller metadata.
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•
•
•
•
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Adgang til metadata: Brugeren kan se sagen/dokumentet i registreringssystematikken.
Læseadgang: Brugeren har adgang til at læse sagen/dokumentet, men ikke
tilføje i det (og dermed lave nye versioner).
Redigeringsadgang: Brugeren har ret til at tilføje i sagen/dokumentet (og
dermed lave nye versioner), men ikke slette det.
Fuld adgang: Brugeren har ret til det hele inkl. at sætte sikkerhedsniveauet
for det pågældende dokument (typisk niveau for egen producerede dokumenter).

Håndtering af klassificering
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 423.

For ESDH-brugere vil klassificering typisk blive anvendt i forhold til det organisatoriske tilhørsforhold, således en afdelings brugere ikke har adgang til en anden
afdelings sager. Hvor projektmedarbejdere fra flere afdelinger indgår i et projekt,
er der typisk adgang til netop projektsagerne, uanset hvor de er oprettet.
For øvrige brugere vil der typisk blive tildelt rettigheder til egne sager uanset
hvilken afdeling, de tilhører. Egne sager vil typisk være identificeret med CPR
eller CVR nummer, evt. CVR:RID.
Tildeling af rettigheder til sager, hvortil brugeren har fuldmagtsadgang (forældremyndigheds ret, Revisor klient fuldmagt osv.) udgør en særlig gruppe, hvor
der ikke i dag findes retningslinier for tekniske løsninger.
Krav 424.

Fuldmagtshåndtering (Option)
Det er et krav, at tilbudsgiver kommer med forslag til, hvorledes fuldmagter kan
håndteres i forbindelse med ESDH-løsningen:
• Hvorledes kan der afgives fuldmagt til specifikke brugere om adgang til
konkrete sager og dokumenter
• Hvorledes kan det sikres, at forældremyndighedsindehaverne og kun denne/disse har adgang til sager og dokumenter om deres børn
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Krav 425.

Overholdelse af RBAC-standarden
Det et krav, at den anvendte rollelbaserede adgangskontrol er baseret på RBACkernen i RBAC-standarden19 eller tilsvarende.

Info. 90.

Beskrivelse af overholdelse ad RBAC-standarden
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 425.

Krav 426.

Brugeroplysninger om brugeres digitale identitet
Det er et krav, at oplysninger/kerneattributter om ESDH-løsningens lokale brugeres digitale identitet kan registreres i løsningen og vedligeholdes af en lokal administrator med minimum følgende brugeroplysninger:
• Fornavn
• Efternavn
• Initialer
• Entydig id-nøgle (fx (”subject serial number”-i OCES eller ObjectGUID i
AD)
• E-mailadresse
• Postadresse
• Kontoradresse
• Mobiltelefonnummer
• Telefonnummer
• Organisatorisk placering (kontor)
• Roller (sagsbehandler, leder etc.- en bruger kan have flere roller)

Krav 427.

Uafviselighed, fortrolighed og integritet
Det er et krav, at ESDH løsningen kan sikre, at oplysninger ikke kan ændres eller
kompromitteres under transporten og at transaktioner ikke kan spores.

Krav 428.

Understøttelse af identity management (federation)
Det et krav, at ESDH-løsningen kan udveksle personfølsomme oplysninger med
andre systemer og at det være muligt at videregive identitetsoplysninger og rollebeskrivelse samtidig med udveksling af transaktioner (baseret på ”token”). ESDH

19

Se ITST’s beskrivelse af RBAC standarden: http://www.itst.dk/arkitektur-ogstandarder/Standardisering/standarder-for-serviceorienteret-infrastruktur/standarder-forbrugerstyring/filer-til-standarder-for-brugerstyring/Horing.B.st.rollebaseret.v5.pdf
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løsningen skal i system-til-system kommunikation kunne understøtte autentificering på baggrund af virksomheds- og funktionscertifikater. (FOCES)
Info. 91.

Beskrivelse af anvendelse af certifikatbaseret autentifikation
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 428.

Krav 429.

Overholdelse af SAML 2.0
Det er et krav, at ESDH-løsningen i relation til overførsel af information om identitet og rettigheder, på sigt kan understøtte det Fællesoffentlige brugerstyringssystem, herunder understøtte SAML 2.0 standarden, jf. standarden på OIO20.

Info. 92.

Beskrivelse af overholdelse af SAML 2.0
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 429.

Krav 430.

Understøttelse af WS-federation og WS-trust standarder
Det er et krav, at Web services er i stand til at aftage tokens, således som disse
bliver præsenteret, når der anvendes en WS-Trust-baseret protokol.

Der findes endnu ingen nationale standarder på området, hvorfor der indtil videre
formodes, at der i hvert fald vil skulle indbygges støtte af WS-Federation standarden, som bygger på WS-Trust og WS-Security.
Krav 431.

FESD I Brugeradministration
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter FESD I standarden Brugeradministration. Understøttelsen omfatter eksport/import af brugere, brugerrettigheder og
roller.

Krav 432.

Integration til brugerstyring
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter standarden Integration til brugerstyring hurtigst muligt efter, at standardisering er tilendebragt.

Krav 433.

Overholdelse af basal sikkerhedsarkitektur
Det er et krav, at tilbudsgiver beskriver, hvorledes følgende basale egenskaber i
sikkerhedsarkitekturen overholdes:
• Autentifikation af brugeren
• Integritet defineret som sikkerhed for, at oplysningerne ikke ændres
under transporten
20

http://www.oio.dk/standarder/20standarder/brugerstyring.
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•
•
•
•
•
•
•

Bagud kompatibel med FESD I
Overholdelse af standarderne ”integration til brugerstyring” og interface til ”Organisation”
Fortroligheden af de oplysninger der sendes (f.eks. vha, kryptering)
Autorisation af brugere med rettigheder og akkreditiver til at udføre
operationer
Uafviselighed af at en bruger har udført en operation
Vedligeholdelse af identiteter, roller og rettigheder
Sporbarhed og logning af brug og ændringer af brugeroplysninger i
ESDH-løsningen

Krav 434.

Fremtidig sikkerhedsløsning ”Integration til sikkerhed”
Det et krav, at ESDH-løsningen understøtter standarden Integration til sikkerhed
hurtigst muligt efter, at standardisering er tilendebragt.

Krav 435.

Etablering af "auto-sluk" funktion
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter en "auto-sluk" funktion (Session
time-out), som sikrer, at der ikke er adgang til systemet uden anvendelse af password, såfremt systemet ikke anvendes inden for et parametersat tidsrum. Denne
sikring kan ske ifht. ESDH-løsningen eller ifht. brugerens lokale miljø.

6.2.4.2.

Eksponering af sager og dokumenter på Internettet

ESDH-løsningen kan typisk indeholde sager og dokumenter, der ønskes eksponeret på Internet i forbindelse med borger/virksomheds relationerne. Borgerne/virksomhederne skal typisk have adgang til egne sager via en web-baseret
grænsefalde. Dette bør ske gennem eksponering på anerkendte portaler, der henter
informationen via WS kald til ESDH-løsningen. Der vil dog formentlig også være
behov for, at ESDH-løsningen selv eksponerer sager og dokumenter direkte på
Internettet, evt. som gennemstillet fra en portal (I-frame eller tilsvarende)
Krav 436.

Tiltag mod ”ondsindede handlinger” fra internettet
Det er et krav, at det i det omfang ESDH-løsningen eksponerer grænseflader direkte mod det åbne Internet, sker i et separat modul (Internetmodulet) for at minimere risici mod ”ondsindede handlinger” fra Internettet og at dette Internetmodul placeres i et selvstændigt segment på kundens firewall, og at kommunikation
med den øvrige del af ESDH-løsningen (backend) skal ske igennem firewall.
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Krav 437.

Begrænset kommunikation gennem firewall
Det er et krav, at kommunikation mellem Internetmodul og backend skal åbne
firewall’en så lidt som muligt. Jo færre porte og protokoller, som skal benyttes,
desto bedre.

Info. 93.

Beskrivelse af begrænset kommunikation gennem firewall
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 437.

Krav 438.

Server-site inputvalidering
Det er et krav, at det på alle de felter, hvor der kan afleveres data i Internetmodulet, foretages inputvalidering på serveren for at imødegå trusler som SQLinjection og Cross Site Scripting. Input muligheder bør være så begrænset som
muligt.

Info. 94.

Beskrivelse af principper for server-site inputvalidering
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 438.

Krav 439.

Begrænset datamængde på Internetmodul
Det er et krav at informationer, der modtages på Internetmodulet, skal eksistere på
modulet i så begrænset en tidsperiode, som det er muligt. Efter informationerne er
afleveret videre til backend skal de slettes på Internetmodulet.

Info. 95.

Beskrivelse af begrænset datamængde på Internetmodul
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 439.

Krav 440.

Hærdning af server til indrapporteringsmodul
Det er et krav, at den server, hvorpå Internetmodulet skal installeres, er hærdet
efter gældende best practice (fx hærdning af operativsystemet).

Info. 96.

Beskrivelse af principper for hærdning af server til indrapporteringsmodul
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 440.
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Krav 441.

SSL kryptering
Det er et krav, at det for at beskytte kommunikationen mellem klient og Internetmodul skal den være SSL krypteret.

Krav 442.

Sikkerhedsvurdering af Internetmodulet inden det sættes i drift
Det er et krav, at Internetmodulet sikkerhedsmæssigt skal godkendes inden det
kan sættes i drift. Dette skal ske ved, at en uafhængig tredje part skal foretage en
sårbarhedstest af Internetmodulet. Sårbarheder vil være af høj, middel eller lav
karakter. Så længe sårbarhedstesten finder sårbarheder af høj eller middel karakter, bliver Internetmodulet ikke godkendt (dette kan være en iterativ proces).

6.2.4.3.

Logning og overvågning

ESDH-løsningen skal overvåges og sikkerhedsrelaterede hændelser skal registreres. Der skal være en logning, som sikrer, at uønskede forhold konstateres.
Overvågningen skal verificere, at sikringsforanstaltningerne fungerer efter hensigten.
Krav 443.

Log
Det er et krav, at der i ESDH-løsningen som minimum forefindes:
• En opfølgningslog
• En administrator- og operatørlog
• En fejllog

Krav 444.

Forslag til opfølgningslog
Det er et krav, at tilbudsgiver kommer med forslag til, hvordan opfølgningsloggen
kan sammensættes og hvordan denne på en sikker måde kan tilgås af systemadministrator. Typiske aktiviteter inkluderer:
• Logning, til brug for overvågning af datatilgang, funktionsadskillelse,
svartidsbidrag, fejlhåndtering
• Proaktiv monitorering,
• Udtræk af kontrolrapporter
Tilbudsgiver skal i sit forslag besvare alle uddybende spørgsmål omkring opfølgningslogning i IT & Telestyrelsens ”Sikkerhedsvejledning i henhold til DS484
Version 1.0”21

21

Se: http://www.itst.dk/arkitektur-ogstandarder/Standardisering/datastandardisering/fesd/godkendte-fesd-standarder/fesdsikkerhedsvejledning/?searchterm=FESD sikkerhedsvejledning
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Forslag til Administrator og operatørlog
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 444.

Krav 445.

Forslag til fejlog
Det er et krav, at tilbudsgiver kommer med forslag til, hvordan fejlloggen kan
sammensættes og hvordan denne på en sikker måde kan tilgås af systemadministrator. Typiske aktiviteter inkluderer:
• Logning, til brug for fejlhåndtering
• Proaktiv monitorering
Tilbudsgiver skal i sit forslag besvare alle uddybende spørgsmål omkring fejllog i
IT & Telestyrelsens ”Sikkerhedsvejledning i henhold til DS484 Version 1.0”.

Krav 446.

Integration til logning
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter ESDH standarden Integration til
logning hurtigst muligt efter, at standardisering er tilendebragt.
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7. Integrationskrav
ESDH-løsningen er, som tidligere nævnt, meget afhængig af integrationer til andre systemer, såvel lokale systemer som centrale nationale services.
Kravene til hver af disse integrationer er nærmere beskrevet i det følgende, og
især er de eksterne systemers grænseflader entydigt defineret og afgrænset. Som
nævnt findes disse services allerede, og tilbudsgiver skal således udvikle og teste
integrationer op mod disse snitflader.

Eksterne services

Portaler

Hjemmeside
og Intranet

Rapportering

Mail- og kalender

Tekstbehandling mm

Fagsystem

3

2

6

4

5

ESDH
-system

7

9

10

ESDHsystem

1

8

CPR

CVR

OIS

Information

Arkiv

Figur 7 integrationsmønstre fra ESDH reference arktekturen

I ESDH reference arkitekturen er der identificeret en række integrationsmønstre
for ESDH fremadrettet. Figuren oven for viser disse.

2. Kunne integrere til post- og kalendersystemer
3. Give borgere og virksomheder sikker ekstern adgang til egne sager, enten
via portaler eller via services
4. Kunne levere konsolideret ledelsesinformation
5. Kunne publicere på hjemmesider og intranet
6. Kunne samarbejde med fagsystemer om behandling af relaterede sager.
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7. Kunne samarbejde med fremmede ESDH-løsninger om behandling af
tværgående sager.
8. Kunne hente og sammensætte data fra interne og eksterne registrere
9. Kunne indhente og bruge data fra datakilder i sager
10. Kunne arkivere sager til brug for borgere, virksomheder og offentligt arkiv

Nedenfor er der opstillet krav til disse mønstre. Kravene er både fremadrettet og
baseret på FESD I standardisering. Tabellen nedenfor giver en oversigt over de
snitflader ESDH-løsningen skal kunne håndtere.
Kategori
#2 – FESD I integration til kontorpakker
#2 – FESD I integration til epost
og kalender
#2 - FESD I Sikker ePost

Integrationer

Bemærkninger

[link når disse bliver
tilgængelige fra itst]

Ind- og Udgående
grænseflade for
ESDH.

[link når disse bliver
tilgængelige fra itst]

Ind- og Udgående
grænseflade for
ESDH.

[link når disse bliver
tilgængelige fra itst]

Ind- og Udgående
grænseflade for
ESDH.

#2- FESD I - Datafølgeseddel

[link når disse bliver
tilgængelige fra itst]

Ind- og Udgående
grænseflade for
ESDH.

#4 - FESD I - Ledelsesinformation
(v. 2)

[link når disse bliver
tilgængelige fra itst]

Udgående grænseflade for ESDH.

[link når disse bliver
#5 - FESD I CMS-grænseflade tilgængelige fra itst]

Udgående grænseflade for ESDH.

#6 - FESD ISkanningsmodul
(v. 2) -

[link når disse bliver
tilgængelige fra itst]

Indgående grænseflade for ESDH.

#6 - FESD I GISintegration (v. 2)

[link når disse bliver
tilgængelige fra itst]

Ind- og Udgående
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grænseflade for

ESDH.

#6 & #7 - FEDS1
- Generisk integration

[link når disse bliver
tilgængelige fra itst]

Ind- og Udgående
grænseflade for
ESDH.

#7- FESD I - Udvekslingspakke
(FESD Packet)

[link når disse bliver
tilgængelige fra itst]

Ind- og Udgående
grænseflade for
ESDH.

#8 – ESDH- Part

Adgang til bl.a
CPR, CVR og andere registren

Se krav til forretningstjenester

#10 - Referencearkitektur for
sags- og dokumentområdet
(ESDH) - Øvrige

Aflevering til offentligt arkiv

#6 & #7 - Referencearkitektur
for sags- og dokumentområdet
(ESDH) - Øvrige
#10 - Referencearkitektur for
sags- og dokumentområdet
(ESDH) - Øvrige
#3, #6 & #7 - Referencearkitektur
for sags- og dokumentområdet
(ESDH) - Øvrige

Udgående grænseflade for ESDH.
Omfatter: interface,
begreber, værdimængder,
Funktionalitet og
fejlhåndtering
Generisk integration
Ind- og Udgående
version 2
grænseflade for
ESDH. Omfatter
interface, begreber,
værdimængder,
Funktionalitet og
fejlhåndtering
Integration til DKAL Udgående grænse” Den fællesoffentlige flade for ESDH.
Omfatter interface,
kommunikations- og
begreber, værdiarkivløsning”
mængder,
Funktionalitet og
fejlhåndtering
Integration til hænSe krav til infradelsesfordeler
struktur

7.1.1. FESD I Integrationskrav

ESDH-løsningen skal overholde alle eksisterende FESD I integrationskrav.
Krav 447.

Håndtering af obligatoriske åbne dokumentstandarder
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan håndtere:
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•
•

Alle de åbne obligatoriske standarder i det omfang det er relevant, fx skal
dokumenttjenesten kunne håndtere ODF og OOXML som formater.
De tekniske standarder, der er anbefalet i OIO-kataloget, fx skal ESDHløsningen kunne anvende digital signatur.

Krav 448.

Implementering af integrationer
Det er et krav, at der i forbindelse med udvikling og etablering af integrationer i
videst muligt omfang anvendes de standarder, der er omfattet af "Implementeringsmodel for forretningsservices".

Krav 449.

Integration med tekstbehandling
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan anvende skabeloner samt uploade/downloade dokumenter i et dokumentformat, der kan bruges af myndighedens
kontorsoftware til tekstbehandling. Dette format skal følge de obligatoriske åbne
standarder som fremsat af IT- og Telestyrelsen.

Krav 450.

Integration til kontorpakker
Det er et krav, at der kan etableres integration til følgende kontorpakker:
• Open office
• MS Office
Tilbudgiver er forpligtiget til at vedligeholde integrationen til den nyeste plus de
to seneste versioner.

Krav 451.

Integration med mail-system
Det er et krav, at det er muligt for brugeren nemt at gemme en indgående eller udgående mail (selve e-mailen og eventuelle vedhæftede filer i binært format) på en
sag i ESDH-løsningens sags- og dokumentarkiv.

Krav 452.

Integration til dokumenter
Det er et krav, at ESDH-løsningen i forhold til dokumentbehandlingsprogrammer
understøtter journalisering af dokumenter og dokumentproduktion (og skabeloner), samt metadata integration. Integrationen skal som minimum være på niveau
med FESD I.

Krav 453.

Integration til kalender
Det er et krav, at ESDH-løsningen kan udsende advis’er og andre beskeder som emails. Set i forhold til mail og kalenderløsninger er der behov for integration til
dels journalisering af ind- og udgående e-mails, dels til koordinering af kalenderen i forbindelse med møde-booking.
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Beskrivelse af integration til kontorpakker
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 449-453.

Krav 454.

FESD I - Udvekslingspakke (FESD Packet)
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter ESDH standarden Udvekslingspakke (FESD Packet).

Krav 455.

FESD I - Sikker ePost
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter ESDH standarden Sikker e-Post.

Krav 456.

FESD I - Datafølgeseddel
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter ESDH standarden Datafølgeseddel.

Krav 457.

FESD I - Skanningsmodul (version 2)
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter ESDH standarden Skanningsmodul (version 2).

Krav 458.

FESD I - Generisk integration
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter ESDH standarden Generisk integration.

Krav 459.

FESD I - GIS-integration (version 2)
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter ESDH standarden GIS-integration
(version 2).

Krav 460.

FESD I - Ledelsesinformation (version 2)
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter ESDH standarden Ledelsesinformation (version 2).

Krav 461.

FESD I - CMS-grænseflade
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter ESDH standarden CMSgrænseflade.

Info. 99.

Efterlevelse af FESD I standarder
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 454-461.
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7.1.2. EDSH referencearkitekturens integrationskrav (option)

Udover de eksisterende FESD I integrationskrav skal ESDH-løsningen overholde
følgende integrationer hurtigst muligt efter, at disse standarder bliver tilgængelige.
Krav 462.

Aflevering til offentligt arkiv
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter standarden Aflevering til offentligt
arkiv hurtigst muligt efter, at standardisering er tilendebragt.

Krav 463.

Generisk integration version 2
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter standarden Generisk integration
(version 2) hurtigst muligt efter, at standardisering er tilendebragt.

Krav 464.

Integration til DKAL ” Den fællesoffentlige kommunikations- og arkivløsning”
Det er et krav, at ESDH-løsningen understøtter standarden Integration til DKAL

hurtigst muligt efter, at standardisering er tilendebragt.
Info. 100.

Efterlevelse af ESDH referencearkitektur standarder
Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes ESDH-løsningen opfylder behov beskrevet i
krav 462-464.
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Bilag 1. Begrebsliste
Dette bilag indeholder en forklaring i forhold til en række af de begreber, der er
anvendt i kravspecifikationen af FESDII, bilag 3. Årsagen til at nedenstående begreber og formuleringer er uddybet er, at de i bilag 3 ofte er anvendt i en anden
betydning end de har i dagligg tale. De primære kilder til de forklaringer der er
givet på de enkelte begreber er følgende:
• FESD Datamodel. Herunder den forklaring der er anvendt i følgende datastandarder:
- FESD Udvalgsbehandling
- FESD Emnesystematik
- FESD Arkivstruktur
- FESD Navn- og adressemodel
- FESD Datamodel for sager og dokumenter
• FESDI kravspecifikation, Herunder følgende bilag:
- Bilag 2, Appendiks 1, Definitioner
- Bilag 2, Underbilag A, Baggrund for sags- og dokumentbegreber, registreringssystematikker mv.
• It og Telestyrelsen/ KL rapport fra oktober 2008 med titlen: ”Referencearkitektur for ESDH-området”, version 3.0.
I det omfang forklaringerne i dette bilag afviger fra de definitioner der er besluttet
i medfør af en godkendt FESD standard for data, går FESD standarden forud for
forklaringen i dette bilag.
Enkelte steder er der ord i søjlen ”forklaring” der er skrevet med kursiv skrift.
Kursiv skrift betyder, at ordet er forklaret andet steds i dette bilag.
Begreb
§ 7 arkiv
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Forklaring
Kommunerne og regionerne kan oprette arkiver,
der i overensstemmelse med arkivlovens § 7 har
til formål:

1.

At sikre bevaringen af arkivalier, der har
historisk værdi eller tjener til dokumentation
af forhold af væsentlig administrativ eller
retlig betydning for borgere og myndigheder;

2.

At sikre muligheden for kassation af ikke
bevaringsværdige offentlige arkivalier;

3.

At stille arkivalier til rådighed for borgere

Begreb

Forklaring
og myndigheder, herunder til forskningsformål

4.

Afgjort sag
Afgørelse

Afleveret sag
Aflevering

Aflevering (af arkivalier)
Afleverings-bestemmelse

Afleveringsformat

Afleverings-fortegnelse
Afleverings-frist
Afleverings-krav
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At vejlede borgere og myndigheder i benyttelse af arkivalier.
Sag hvor der er truffet en afgørelse
En offentlig myndigheds ensidige og for parterne
bindende tilkendegivelse om forhold af væsentlig betydning for de berørte medmindre andet
fremgår eller forudsættes ved særlige lovbestemmelser
Sag der er afleveret til opbevaring i Statens Arkiver, eller §7 arkiv.
Handlingen, som betegner afleveringen af dataudtræk fra et it-system i form af en arkiveringsversion til et arkiv ifølge den gældende afleveringsbestemmelse.
Overdragelse af arkivalier til opbevaring i Statens Arkiver, eller §7 arkiv.
Den bestemmelse om arkiveringsversionens indhold, dokumentation og afleveringstidspunkt,
som Statens Arkiver udsteder mindst 3 måneder
inden en arkiveringsversion skal afleveres.
Andre offentlige arkiver udsteder afleveringsbestemmelsen efter aftale med den afleverende
myndighed.
Afleveringsformater er de formater i hvilke
myndighederne ifølge den gældende bekendtgørelse for aflevering af digitale arkivalier (p.t. bekendtgørelse nr. 342 af 11. marts 2004) er forpligtet til at aflevere digitale dokumenter (TIFF,
MP3, MPEG) til Statens Arkiver eller andet offentligt arkiv.
En liste over de filer, som er inkluderet i en aflevering.
Det lovmæssige tidspunkt, hvor arkivalier senest
skal afleveres af arkivskaber til rette arkiv.
De krav, der stilles til aflevering af dataudtræk
fra it-systemer ifølge den gældende bekendtgø-
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relse.
Arkivalier kan være omfattet af afleveringspligt,
jf. lovgivning, eller betingelser i forbindelse med
tildeling af forskningsmidler eller lignende.
Sag, hvor der ikke længere tilføjes nye dokumenter eller metadata.
Sag der er under administrativ behandling eller
som stadig er retsgyldig.
I forhold til Statens Arkiver og aflevering af arkivalier er en ”aktør” en deltager i en aflevering.
Aktør omfatter, erstatter - eller er synonym med
- begreberne myndighed, institution, arkivskaber
og arkivansvarlig.
Når begrebet ”aktør” anvendes i kravspecifikationen i andre sammenhænge end i forhold til arkivalier, er det i begrebet normale sproglige betydning, dvs. den myndighed, firma eller person
der handler.
Anvendes til at beskrive flere indbyrdes forbundne handlinger der udføres i forbindelse med
at sagsbehandlingen..

Begrebet arbejdsproces anvendes i denne kravspecifikation med den samme betydning
Arkiv

1) En institution, som har ansvaret for indsamlingen, bevaringen og tilgængeliggørelsen af bevaringsværdige data.
2) Samling af dokumenter, aktstykker, protokoller, billeder, film, lydoptagelser el.
andet materiale som er ordnet systematisk og derefter opbevarer for at kunne
udnytte det til f.eks. historiske studier.
3) Et arkiv er det samlede indhold af den
dokumentation, der bliver skabt som resultat af den samlede aktivitet, der finder
sted i en offentlig organisation. Arkivet
omfatter således samtlige sager, deres
metadata og den registreringssystematik,
som sagerne er organiseret efter. Derudover kan der også være gemt logningsin-
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formation om systemanvendelse og gennemløb af afviklede workflows. Et arkiv
vil typisk være organiseret i forhold til
den journalplan/registreringssystematik,
der er anvendt i organisationen.

Arkiv instruks

En arkivinstruks er en bindende vejledning med
principper for hvordan en myndighed danner og
håndterer sine arkivalier.
Begreberne journal-vejledning, ESDH vejledning og en journal-instruks har samme
mening men kan aanvendes ud fra den givne
kontekst.
Arkivalier er informationer, som er blevet opsamlet og gemt i forbindelse med en arkivskabers virksomhed, og som ikke er publiceret. Det
vil i praksis sige, alle sager og dokumenter, uanset om de findes på papir eller i digital form, såvel som databaser og registre m.v. skabt eller
modtaget i en offentlig organisation, skal betragtes som arkivalier fra skabelsestidspunktet. Interne papirer og lignende er derfor også arkivalier, mens samlinger af publiceret materiale som
bøger, tidsskrifter, hjemmesider og pjecer derimod ikke er arkivalier.

Arkivalier

Arkivansvarlig

Arkiveringsversion (AV)
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Der skelnes som udgangspunkt mellem konventionelle arkivalier og digitale arkivalier.
Den myndighed, som har ansvaret for afleveringen af dataudtræk fra et it-system.
Indenfor den enkelte myndighed er ansvaret delegeret til en person, der herefter har ansvaret for
at sikre at arkivopgaverne bliver løst i overensstemmelse med de vedtagne regler og beslutninger.
En arkiveringsversion er en aflevering af dataudtræk fra et it-system for en bestemt periode. Dataudtrækket bliver gjort systemuafhængigt i en
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såkaldt arkiveringsversion. En arkiveringsversion består af:
1. Dataudtræk af it-systemets tabeller og
evt. dokumenter.

2. Data om arkiveringsversionen (beskrivende information).
3. Den beskrivende information består af:
•

Data om arkiveringsversionens tabeller
(metadata);

•

Dokumenter med information om itsystemets administrative funktion og systemets struktur og funktionalitet (generel
information);

•

Arkivformat

Arkivloven

Arkivperiode
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Hjælpetabeller med data om den fysiske
placering af indholdet på afleveringsmediet samt data om arkivskaber, systemnavn og tidsafgrænsning.
Arkivformat er en fællesbetegnelse for de formater, den gældende bekendtgørelse for aflevering
af digitale arkivalier (p.t. bekendtgørelse nr. 342
af 11. marts 2004) tillader i arkiveringsversionerne, såsom TIFF, MP3 og MPEG-2
Arkivloven, lovbekendtgørelse nr. 1050 af 17.
december 2002, med de ændringer, der følger af
§ 1 i lov nr. 563 af 24. juni 2005 og lov nr. 532
af 6. i 2007, er det overordnede regelgrundlag
for arkivvæsenet i Danmark
Arkivloven fastlægger, hvordan offentlige myndigheder, herunder de anerkendte trossamfund,
skal aflevere arkivalier til Statens Arkiver og de
kommunale arkiver. Derudover fastlægger den,
hvordan arkiverne skal drives.
Den periode, hvor en e-journal eller et ESDHsystem er i drift.
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Organiseret liste over emner (orden), som danner
grundlag for arkivering af sager.
Den eller de myndigheder, der skaber arkivet.
Alle bevaringsværdige data fra it-systemer skal
bevares i arkiveringsversioner, der følger bestemmelserne i Bekendtgørelse 342 af 11. marts
2004 om arkiveringsversioner af bevaringsværdige data fra elektroniske arkivsystemer.
I forhold til arkiver er ”den beskrivende information” en betegnelse der dækker over al den information, der er tilknyttet en arkiveringsversion, og som beskriver indholdet af denne. Den
beskrivende information omfatter dermed:
1. Data om arkiveringsversionens tabeller (metadata);
2. Dokumenter med information om itsystemets administrative funktion og systemets struktur og funktionalitet (generel information);
3. Hjælpetabeller med data om den fysiske placering af indholdet på afleveringsmediet samt
data om arkivskaberen, systemnavn og tidsafgrænsning.
Best Practices definerer ud fra de givne rammer
og regler den mest hensigtsmæssige måde at
gennemføre en arbejdsproces på. Best Practice
tilstræber at være generisk og fokuserer ikke på
en bestemt organisations måde at strukturere sig
på.
Regler udstedt af Statens Arkiver, som fastsætter, hvilke arkivalier, der skal bevares, og hvilke,
der skal kasseres. Det betyder, at en myndighed
ikke må skille sig af med disse, uden at Statens
Arkiver har givet tilladelse til det.

I forhold til digitale arkivalier, udstedes bestemmelsen, når et nyt it-system er identificeret
og behandlet, jf. cirkulære nr. 23 og 24 af 8.
marts 2002. Dette gælder dog ikke for kommuner, som ikke har anmeldelsespligt.
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"Brugeren" anvendes som en generel betegnelse
af den person der gør brug af ESDH-løsningen.

På baggrund af den situation begrebet "brugeren" anvendes i, er der i kravspecifikationen anvendt andre begreber til at beskrive hvad det er
for opgaver og dermed behov der betegner personen.
Efter lov om behandling af personoplysninger §
3, nr. 4, er en dataansvarlig "den fysiske eller
juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet organ, der alene eller
sammen med andre afgør, til hvilket formål og
med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af oplysninger".
DKAL er en forkortelse for Digital Kommunikations og Arkivløsning. DKAL er i efteråret 2008
kravspecificeret og udbudt, men forventes først
udviklet og markedsført i løbet af 2009. Forkortelsen DKAL anvendes som arbejdstitel for den
samlede løsning.
Digitale arkivalier er først og fremmest udtræk
fra de it-systemer, som myndighederne bruger i
deres sagsbehandling. Arkivalierne er dermed
født i digital form, og skal derfor, efter konvertering til afleveringsformat, afleveres til et offentligt arkiv i digital form. Et digitalt arkivalie kan
dog også være født i en anden form end den digitale, og senere være digitaliseret.
Et dokument kan foreligge på papir, elektronisk
medium, mikro-fiche eller et hvilket som helst
andet medium, der kan være bærer af informationen. Dokumenter kan rumme tekst, tegninger, grafik, fotografier, video, tale osv. Et dokument kan bestå af et hoveddokument og et eller
flere underdokumenter. Et underdokument kan
principielt indgå i flere hoveddokumenter. Samme dokument kan i forskellige sammenhænge
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være hoveddokument henholdsvis underdokument.
Dokumentationen består af hhv. indholdet (sagen/ dokumentet), information om den logiske
struktur, den indgår i (registreringssystematikken), samt information om den arbejdsproces, der affødte indholdet (workflow information eller kontekst information).
En afgrænset samling af informationer, i en
kendt struktur, gemt på et kendt medie
En dossiersag består af dokumenterne om en bestemt person eller et bestemt objekt som fx en
person, et hus, en vej el.lign.

Systemer til elektronisk registrering og lagring af
dokumenter (elektroniske dokumenthåndteringssystemer)
En afgrænset samling af elektroniske informationer, i en kendt struktur, gemt på et kendt elektronisk medie
System til elektronisk registrering af journaloplysninger om sager og dokumenter, der gemmes
på papir.
Systematik baseret på emner
Sager hvor dokumenter og øvrige oplysninger
tilsammen afspejler en bestemt administrativ
proces.
"De oplysninger der ligger til grund for en afgørelse" (Ombudsmandens definition)
Forkortelse af Elektronisk Sags- og Dokumenthåndteringssystem.
It-understøttelse af sags- og dokumentområdet
kaldes generelt i dokumentet for ESDH
Begrebet anvendes her i sin abstrakte betydning
og ikke som udtryk for en konkret ESDHløsning.
Se ESDH- system.
I referencearkitekturen defineres ESDH-kerne
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som bestående af forretningstjenesterne Sag,
Dokument og Arkiv (der alle kan forekomme i
en eller flere instanser).
Sag, Dokument og Arkiv er logisk afhængige af
nogle andre forretningstjenester. Der skelnes
mellem, om de er nødvendige, eller om de er ønskelige. Med nødvendige menes, at de ikke kan
undværes i en traditionel ESDH-løsning.

Opgaveklassifikation, Organisation og Part er
nødvendige forretningstjenester.

ESDH-løsning

Arbejdsgang, sted og styring er ønskelige forretningstjenester.
En ESDH-løsning er en konkret løsning, der indeholder alle de forretningstjenester, applikationer, komponenter og interfaces samt den nødvendige funktionalitet og brugergrænseflader,
der skal til for at it-understøtte sags- og dokumentområdet i en myndighed.
Defineres i referencearkitekturen som ESDH
kerne samt nødvendig og ønskelig funktionalitet.
Hvorvidt hele løsningen leveres af den samme
leverandør eller af flere leverandører afhænger af
den pågældende myndigheds behov og ESDHløsningens kompleksitet.

ESDH-området

Anvendes i dokumentet synonymt med Sags- og
dokumentområdet

ESDH- system

Systemer med elektronisk registrering, styring
og arkivering af sager og dokumenter (elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystemer).
Begrebet anvendes som en betegnelse for et de-
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dikeret system, der varetager alle funktioner
knyttet til behandlingen af sager og dokumenter,
herunder ”perifere” funktioner som personregistre, brugerstyringskomponent mv. Samlet ”pakke”-løsning.
Kombination af flere systematikker
Registre og databaser, der er udviklet til løsning
af emne-specifikke opgaver
Et felt er i en databases tabel den mindste enkeltdel, hvori data kan lagres.
Et felts egenskaber består i en arkiveringsversion
af en felttitel, datatypen for feltets værdi, feltlængden, en feltbeskrivelse og evt. en feltfunktion.

Indenfor opmærkningen <feltinfo> </feltinfo>
skal der skrives en feltbeskrivelse, der beskriver
feltets indhold.
Indenfor opmærkningen <feltinfo> </feltinfo>
skal der i en arkiveringsversion skrives en tekst,
som beskriver feltets indhold på en måde, så
fremtidige brugere har mulighed for at forstå,
hvilken information feltet indeholder. Der er ingen begrænsninger på længden af beskrivelsen.
Feltdefinitionen er i en arkiveringsversion metadata for felter. Egenskaberne for hvert enkelt felt
skal i en arkiveringsversions metadata beskrives
mellem startmarkering <feltdef> og slutmarkering </feltdef>.
Feltdefinitionens placering i metadata skal afspejle feltets placering i posten. Et felts egenskaber består af en felttitel, datatypen for feltets
værdi, feltets bredde, en feltbeskrivelse og evt.
en feltfunktion.
En feltfunktion er i en arkiveringsversions metadata en del af et felts egenskaber. For it-systemer
med dokumenter skal felter der indeholder særlige informationer opmærkes. Disse særlige in-
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formationer skal identificeres via feltet feltfunktion i metadata.
Indenfor opmærkningen <feltinfo> </feltinfo>
skal der i en arkiveringsversion skrives en tekst,
som beskriver feltets indhold på en måde, så
fremtidige brugere har mulighed for at forstå,
hvilken information feltet indeholder. Der er ingen begrænsninger på længden af beskrivelsen.
Felt-beskrivelse
En feltlængde er i en arkiveringsversions metadata en del af et felts egenskaber.
En felttitel navngiver et felt i en arkiveringsversions metadata og er en del af et felts egenskaber.
FESD er en betegnelse for det Fællesoffentlige
ESDH-initiativ, der på vegne af alle offentlige
myndigheder, over tid vil tilvejebringe en standard for ESDH-systemer funktionalitet og muliggøre samarbejde med andre systemer.. Et vigtigt middel til at tilvejebringe en standard der
opfylder myndighedernes behov i forhold til digital arkivering og sagsbehandling er ved at beskrive behovene i en kravspecifikation. Som en
nyskabelse er der med FESDII udarbejdet en referencearkitektur for området hvorved det nu er
beskrevet hvad det er for opgaver der skal understøttes af ESDH-løsninger i forhold til andre applikationer.
En enhed af data, lagret på et fysisk medie. En fil
på en computer er en sekvens af bytes gemt som
en enhed, typisk på en harddisk, diskette, cd eller
et andet lagringsmedie.
FORM står for Fælles Offentlig Reference Model. Modellen er et forsøg på at definere alle offentlige ydelser ud fra en ensartet terminologi.
En teknologiuafhængig beskrivelse af en bestemt
tjeneste der stilles til rådighed for abonnenter. I
OIO EA-terminologi er forretningsservices
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”navngivet” som B3.
En forretningstjeneste er en logisk funktion,
som stilles til rådighed for andre, eller
som er en væsentlig del af selve forretningen,
Hver tjeneste beskrives med et
logisk interface
Et forretningsobjekt (eller blot et objekt) repræsenterer en genstand der er vigtig i organisationens dagligdag. Dette kan være fysiske objekter,
(så som "arkiv", "dokument" og "sag") eller abstrakte begreber (så som "hændelse", "arbejdsgang", osv.). Begrebet er i denne kravspecifikation anvendt ud fra den betydning hvormed det
indgår i ea-metodens felt BI-forretningsobjekter.
Yderligere information fremgår på følgende link:

Den systematik, der i søgemidlet muliggør fremfinding af sagligt sammenhængende dokumenter.
Arkiveringsversion, som er godkendt af det
modtagende arkiv
En samling af bevaringsværdige arkivalier som
myndigheden ikke har retsligt eller administrativt brug for
Et register, der indeholder information til støtte
for registrering af fx en sag, eksempelvis KMDLOS, CPR og FOA.
En hændelse er en softwarebesked fra
et it-system om en betydningsfuld tilstandsændring.
Type af hændelse, der udsendes. De enkelte
hændelsestyper definerer implicit indholdet af en
hændelse
For yderligere oplysninger henvises til Hørings udkast 1.0. Forslag til OIO standard, med titlen:
Hændelse, Semantik og Skema
Entydig nøgle, som identificerer den enkelte registrering (post) om en sag eller et dokument.
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Sag hvor der ikke er truffet en endelig afgørelse
Et arkivsystem er et system som anvendes til at
registrere, systematisere, administrere, opbevare
og genfinde information, som indgår i et arkiv.
Administrativ proces der rummer sagsoprettelse,
påføre sagsoplysninger og løbende tilaktering af
dokumenter
Kort beskrivelse af forhold, der har betydning
for en sag knyttet til en bestemt dato – kan sammenlignes med dagsbogsoptegnelser,
eller en logbog. Journalnotatet indeholder i kronologisk orden oplysning om dato, aktør og en
angivelse af oplysninger af relevans for den sag
journalnotatet vedrører. Typisk vil journalnotatet
blive låst for skrivning samme dag, som notatet
skrives.
Et nummer tildelt fra en fast systematik - eller ud
fra en kombination af flere faste systematikker
En journalperiode er den periode, hvor en ejournal eller et ESDH-system er i drift. Perioden
kaldes også for arkivperiode. Statslige myndigheders it-systemer af typen EDH, ESDH og ejournaler skal opdeles i journalperioder, som
danner en afsluttet helhed. Almindeligvis omfatter en periode fem år. Periodeinddeling gør det
muligt at revidere registreringssystematik, udskille ældre sager og afslutte evighedssager. Det
betyder også, at en myndighed er i stand til at
aflevere et afsluttet sagsarkiv til offentligt arkiv
med regelmæssige mellemrum. Efter godkendt
aflevering kan myndigheden slette afleverede
digitale sager.
Journalperiode er i FESD II anvendt synonymt
med arkivperiode.
En journalplan er en systematisk sammenhæng
imellem numerisk identifikation og emne/opgave

En journalplan eller den centralt placerede em-
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neordssystematik er de traditionelle betegnelser
for en central registreringssystematik, som danner grundlag for journaliseringen, og som dermed også fastlægger strukturen i organisationens
arkiv.

Journalsager
Journalsystem
Kassation

Kontorautomatiseringssystemer

Kommunalt arkiv
Komponenter
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Denne kan være opbygget efter en emneklassifikation, der afspejler den pågældende organisations ressortområde, men behøver ikke at være
det. Journalplanen består typisk af en nummerering i et antal hovednumre med et antal under
niveauer. Der behøver ikke at være samme antal
under niveauer under hvert nummer. Journalplanen kan styres og vedligeholdes af en administrativ stabsafdeling kaldet journalen, men denne
funktion kan også organiseres anderledes. Her i
materialet er identificeret typer som den traditionelle hierarkiske journalplan, den centralt placerede emneordsliste, facetplanen (KL’s journalplan) og den flerdimensionale journalnøgle.
Sager, som er registreret efter en journalplan.
System til registrering af journaloplysninger om
sager og dokumenter, der gemmes på papir.
Statens Arkiver udsteder bestemmelser om bevaring og kassation af arkivalier. Når der er truffet
kassationsbeslutning for et arkivalie, skal det ikke afleveres til Statens Arkiver, men destrueres
på betryggende vis, enten ved makulering eller
forbrænding. Kasserede arkivalier må ikke afleveres til andre arkivinstitutioner, museer, privat
personer, mv. Kassation må kun ske efter bestemmelser, der er fastsat af rigsarkivaren
Også forkortet KA-systemer. Begrebet er en
samlebetegnelse for de systemer der bliver anvendt i arbejdet på et kontor, så som tekstbehandlings- og postforsendelsessystemer (e-mail).
Se § 7 arkiv.
Komponenter er mindre dedikerede applikatio-
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ner/programmer, typisk helt uden brugergrænseflade og typisk afgrænset til meget specifik funktionalitet indenfor et specifikt område. Komponenter tilbyder funktionalitet til omverdenen
gennem ”service-interfaces”. Komponenter kan
anvende services fra andre komponenter.
Arkivalier på papir, foto, mikrofilm, lydbånd,
videobånd, filmbånd mv.
Databehandling hvor klartekst omdannes til ciffertekst, således at denne ikke er umiddelbart
forståelig for udenforstående. For at kunne dechifrere en krypteret fil foregår det modsatte af
kryptering, nemlig en dekryptering af filen.

Ifølge Bekendtgørelse 342 af 11. marts 2004 må
en arkiveringsversion af data fra et it-system ikke indeholde krypteret information.
Med logisk dataindhold menes informationerne i
f.eks. en arkiveringsversion. Det logiske dataindhold ændrer sig principielt ikke med en format- og strukturkonvertering, idet kun repræsentationen af arkiveringsversionen ændres.
En ”lukket sag” betyder ofte en sag, der er lukket
for videre journalisering, dvs. synonymt med en
”afsluttet sag”
Betegnelsen ”en lukket sag” kan i visse sammenhænge også bruges om en sag, der behandles
på den del af et møde, hvor offentligheden ikke
har adgang til informationerne.
I bilag 3 omtales systemet og dets organisatoriske implementering som ”den samlede løsning”
eller ”løsningen”.
Når termen ”systemet” anvendes, er der således
tale om decideret Systemorienteret funktionalitet.
At et dokument er låst betyder, at det ikke er mu-
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ligt at redigere i dokumentets indhold.
Et medie er bæremateriale for information. Der
kan sondres mellem grafiske medier som bogen,
fotografiske medier som filmen, elektroakustiske
medier som grammofonplader og elektroniske
medier som f.eks. analoge videobånd og digitale
cd-rom'er og dvd'er.
Metadata er data, der knyttes til en sag eller et
dokument (se i denne liste for en afklaring af de
to begreber) med et genfindings formål. Et dokument arver sin sags metadata og får derudover
tilføjet sine egne.
Modtagelse i forbindelse med konverteringsstrategien betyder at et modtagende arkiv modtager
en arkiveringsversion af et dataudtræk fra et itsystem til opbevaring og tilgængeliggørelse.
Modtagelsesformat er det format i hvilket myndighederne ifølge den gældende bekendtgørelse
er forpligtet til at aflevere digitale arkivalier til
Statens Arkiver. Svarer i OAIS til ”Submission
Information Package” (SIP).
I Bekendtgørelse 342 af 11. marts 2004 er modtagelsesformatet for tabelinformation XML-specificeret,
mens dokumenter skal være i arkivformat.
Se også afleveringsformat.

Myndighed

Nøglefelt

Offentlige arkivalier
Offentligt arkiv
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De selvstændige forvaltningsenheder, der er underlagt arkivloven kaldes myndigheder. Definition af begrebet myndighed svarer til den, der
fremgår af forvaltningslovens § og offentlighedsloven.
Et nøglefelt er et felt eller et sæt af felter i en databasetabel som sammen udgør en unik identifikator.
Alle arkivalier skabt eller tilvejebragt af en offentlig myndighed.
De offentlige arkiver består af Statens Arkiver
samt af de kommunale arkiver og regionale arki-
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ver, § 7 arkiverne.
OIM
Er en forkortelse for Offentlig Integrations- Model for Portaler.
Opdeling af funktionalitet i ba- De funktionelle krav under basis- og udvidede
sis, udvidet og tilgrænsende
delarbejdsgange er dem som beskriver fx opret
funktionalitet
sag, afslut sag og journalisering, som er dem der
i særlig grad skal understøttes af en ESDHløsning. Opdelingen af de funktionelle behov i
delarbejdsgange er set fra en it-løsningsmæssig
vinkel hensigtsmæssigt, da det giver mulighed
for at identificere, hvilke delarbejdsgange og forretningstjenester ESDH-løsningen særligt skal
understøtte.
Opgave-klassifikation
Begrebet er hentet fra FORM er en sproglig udgave af begrebet journalplan.
.
En opgave-klassifikation er en generel beskrivelse af en organisations opgaver i en systematik
eller klassifikation. Bruges som journalnøgle for
sagen. Har relation til de retskilder, der fastsætter opgaven. Opgaven kan udføres af eller fastsættes af en myndighed.
Opmærkning
Opmærkning eller påføring af metadata er den
proces, hvor metadata bliver tilføjet sagen/dokumentet. Dette kan ske efter at en journalisering/registrering af sagen/dokumentet er
foretaget i journalen, f.eks. i den enkelte afdeling
eller kontor, eller det kan ske i samme arbejdsgang som journaliseringen.
Ordnings-princip
Det princip, som dokumenter og sager i konventionelle arkiver er henlagt efter. Det kan være
alfabetisk, fx efter navn, efter nummer, fx emne-,
sagsID- eller journalnummer, eller efter dato.
Oversag
En oversag er en betegnelse for en intern struktur
i forhold til et antal enkelt sager. Eksempelvis vil
en sag der indeholder reglerne for tildeling af
legater kunne være oversag i forhold til alle de
enkeltsager der hver for sig indeholder ansøg-
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ning om at få et legat. Disse sager vil i en sådan
struktur blive kaldt undersager.

Passiv sag
Periodisering

Post

Primærnøgle

Proces
Projektsag
Proveniens-princippet

Realease
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Anvendes oversager/samlesager vil disse kunne
indeholde et (principielt ubegrænset) antal enkeltsager. De enkelt sager der indgår i en oversag er fuldt selvstændige sager der kan behandles som sådan, men for at kunne overskue helheden kan de være samlet under en oversag.
Sag der ikke er retsligt brug for, men som myndigheden fortsat har administrativt brug for
Afgrænsning i tidsintervaller (typisk 4 eller 5 år)
i det administrative arkiv af hensyn til aflevering, oprydning og tilgængelighed (efter arkivloven)
En post er en logisk samling af data bestående af
ét eller flere felter fra én eller flere tabeller i en
database. Der skelnes mellem den logiske datamodel og den fysiske. I den fysiske vil en post
typisk være en række i en tabel. I den logiske
beskrives hvordan data hænger sammen uanset
hvordan det er lagret.
En primærnøgle tjener som en entydig
identifikator på databasefelter. Den unikke
identifikation på databasefelter bruges i
relationsdatabaser til at tilgå data i andre tabeller.
Hvis der laves en reference til en primærnøgle
fra en anden tabel, kaldes denne en
fremmednøgle.
Se Arbejdsgang
Se sag og samlesag
Betyder at man til enhver tid skal kunne
identificere hvilken offentlig myndighed der har
skabt det pågældende arkivalie.
Ved en release forstås en mindre opdatering af
programmellet, herunder fejlrettelser, som kan
være kendetegnet ved, at versionsnummeret for
programmellet ændres med en decimal (eksem-
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Registre

Registrering
Rettighed

Rolle

Sag
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pelvis fra 5.0 til 5.1).
Se under § 7-arkiv.

Registre er en samling af (baggrunds)informationer, der typisk er organiseret i
en database. Registre anvendes til at indeholde
stamdata eller grundoplysninger, der anvendes af
mange forskellige brugere i mange forskellige
sammenhænge. Et eksempel på et register er
CPR-registret.
Se journalisering
En rettighed betyder, at man kan (eller har lov til
at…) udføre en given funktion. En Rettighed er
altid knyttet til en bruger med en given rolle.
Ordet ”rolle” er anvendt som et begreb der
sammen med en foranstående angivelse af hvilken ”type” af opgaver rolleindehaveren har, beskriver hvilke fælles behov løsningen skal understøtte i forhold til almen kendte jobbetegnelser.
Den person der har den konkrete rolle kaldes en
aktør.
En sag er en samling af sammenhørende
dokumenter og øvrige sammenhørende
oplysninger til administrative formål.
En sag består af et antal dokumenter, der vedrører det samme begivenhedsforløb. Et dokument
kan indgå i flere sager, dvs. have relation til flere
begivenhedsforløb.
En sag kan også defineres som et samhørende
administrativt begivenhedsforløb, bestående af
eksempelvis modtagelse, behandling, afgørelse
og besvarelse af en ansøgning.
I et papirbaseret system lægges dokumenterne
sammen i et papiromslag. I et it-system (ESDH-
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Sagligt sammenhørende dokumenter

Sagsbehandling

Sagsdannelsen
Sagsforklæde
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system) er sagsomslaget virtuelt.
Sagligt sammenhørende dokumenter er dokumenter, der knytter sig til ét sagsnummer og
hermed entydigt knytter sig til én sag.

Ifølge Bekendtgørelse 342 af 11. marts 2004 skal
et it-systems funktion til at sammenholde sagligt
sammenhørende dokumenter overføres til arkiveringsversionen efter det modtagende arkivs
nærmere anvisning.
Begrebet sagsbehandling kan variere stærkt fra
organisation til organisation og fra sag til sag.
Her skal blot fremhæves, at sagsbehandling kan
omfatte en række processer som f.eks.:
• Registrering/journalisering af sager og
dokumenter (Eks. modtagne eller egenproducerede dokumenter).
• Oplysning hvor der indsamles relevante
informationer.
• Sagsstyring for at sikre, at foreskrevne
procedurer som f.eks. partshøring, tidsfrister m.v. overholdes.
• Indhentning af information fra lignende
sager, fra interne eller eksterne informationsdatabaser osv.
• Arrangering af, deltagelse i og opfølgning på møder.
• Høring af andre enheder i organisationen.
• Høring af eksterne parter.
• Udarbejdelse af breve, notater og andre
dokumenter, eventuelt i samarbejde med
kolleger.
• Forelæggelse af sagen for organisationens administrative og politiske ledelse.
• Afslutning af sagen, f.eks. ved besvarelse
af den henvendelse udefra, som startede
sagen.
Sagsdannelsen dækker den administrative proces
frem til dannelsen af beslutningsgrundlaget.
Er en betegnelse for den eller de skærmbilleder
der indeholder oplysninger om sagen. Eksempelvis indeholder et sagsforklæde sagens titel,
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oplysninger om hvem der er part, journalnummer oplysning om hvilke dokumenter sagen indeholder m.v.

Sagsgruppe

Gruppering af sager i arkivsystem/esdh system
om samme myndighedsopgaver
Angiver, hvor i det samlede sagsbehandlings forløb en sag befinder sig. Ex. om sagen er opstået
eller hvor sagen er i den samlede behandling af
sagen.
Entydig sagsidentifikation tildelt af system

Sagsfase

SagsID
Sagsnummer
Sags- og dokument-området

Den enkelte sag er påført en sagsID og/eller et
betydningsbærende nummer
Tværgående sags- og dokumenthåndtering, uafhængig af system, dvs. begrebet dækker både
den sags- og dokumenthåndtering, der finder
sted i ESDH-løsninger og i fagsystemer.
Dette er det begreb, der vil blive anvendt i standardiseringssammenhæng fremover.

Sagsrensning

Sagsstatus
Sagstype
Samlesag

Service-komponenter
Serviceorienteret arkitektur
(SOA)

Skanning
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Fjernelse af clips, elastikker, plastomslag og
dubletter fra sager, der er arkiveret i et konventionelt arkiv.
Angiver en sags status, fx aktiv eller passiv.
Begrebet sagstype anvendes til oplyse hvad der
er sagens emne.
Sager hvor alle oplysninger om et bestemt forvaltningsemne eller forvaltningsopgave er samlet.
Se Komponenter
I serviceorienteret arkitektur bliver nye løsninger
bygget på basis af komponenter, der er til rådighed i arkitekturen, eller på basis af nye komponenter, som udvikles og tilføjes til arkitekturen.
Konvertering af et papirdokument til et digitalt
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billedformat. Det digitale billede kan også omformes
til søgbar tekst, men dette forudsætter OCRbehandling.
Persondataloven opererer ikke med en fast slettefrist, eller en generel regel om at personoplysninger skal slettes efter et bestemt tidsrum. De
fleste af lovens paragraffer er udformede som en
retlig standard, der kun giver generelle retningslinjer for hvordan personoplysninger skal behandles. Det er derfor ikke muligt generelt at beskrive, hvornår oplysningerne skal slettes.

Den retlige standard for hvornår bestemte oplysninger skal slettes bliver løbende fastlagt af
Datatilsynet.
Offentliggjort specifikation af bestemte, målbare
krav til et produkt eller en proces, undertiden
tillige af måden hvorpå produktet eller processen
skal udføres.
Vedtagelsen af standarder foretages af et nationalt eller internationalt standardiseringsorgan
efter en regelsat standardiseringsproces.
Standarder kan tjene som grundlag for indgåede
aftaler om krav til de standardiserede produkter
eller tjenesteydelser med hensyn til deres ensartethed og kvalitetsniveau. En standard er som
litterært værk omfattet af Ophavsretsloven. En
dansk standard bærer betegnelsen DS, en international standard betegnelsen ISO, i begge tilfælde efterfulgt af et løbenummer og en titel.

Systemet
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Man skelner mellem en de facto og en de iure
standard.
I bilag 3 omtales ESDH-systemet og dets organisatoriske implementering som ”den samlede løsning” eller ”løsningen”.
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System-uafhængig

Når termen ”systemet” anvendes, er der typisk
tale om decideret systemorienteret funktionalitet.
Ifølge Statens Arkivers strategi for modtagelse,
bevaring og tilgængeliggørelse af digitale arkivalier skal offentlige myndigheder aflevere deres
digitale arkivalier systemuafhængigt, således at
de data, der skal gemmes, ikke forudsætter software og styresystemer, der for længst er forældet/forsvundet.
Denne konvertering til systemuafhængige data af
en offentlig myndigheds it-system indebærer
ifølge bekendtgørelse 342:
•

Søgenøgle

Tværgående arbejdsgange
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At data struktureret i felter:
a) Konverteres til en relationel struktur
b) Konverteres til et standardiseret tegnsæt
c) Konverteres til standardiserede repræsentationer
• At tekstdokumenter konverteres til et standardiseret format, som i øjeblikket er grafisk.
• At lyd og levende billeder ligeledes konverteres til et standardiseret format.
• At data dokumenteres, så de kan genanvendes.
Et udtryk, bestående af et eller flere ord, eller et
identifikationsnummer, som knyttes til det enkelte dokument eller den enkelte sag for at gøre det
muligt at finde dokumentet eller sagen igen.
Hvor der er tværgående arbejdsgange, der går på
tværs af ESDH-løsninger og fagsystemer, skal
ESDH-løsninger kunne give fagsystemer adgang
til relevante tjenester (f.eks. sagsoverblik) samt
stille en snitflade til rådighed, således at fagsystemet kan oprette sager samt aflevere akter til
en eksisterende sag i ESDH-løsningen. Integrationen kan også være via referencer (f.eks. links) i
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brugergrænsefladen.
Tværgående processer anvendes i FESD II som
synonym for Tværgående arbejdsgange

Workflow
Workflows er en samlebetegnelse for en
formalisering af arbejdsprocesser.
Betegnelsen omfatter processer fra det
simpleste niveau (routning), hvor en
person har mulighed for at dirigere en
sag/et dokument videre til en anden person
uden at følge på forhånd fastlagte
arbejdsprocesser til hvor der er en samling
arbejdsprocesser med indbyggede
funktionaliteten både på indholdssiden
(Eksempelvis når dette dokument sendes
videre fra dette stadie skal det gemmes i
PDF format i arkivet, notificere x antal
personer og der skal indhentes
databaseoplysninger etc.) og på
aktivitetssiden (når dette stadie afsluttet
iværksættes næste stadie efter en fastlagt
periode og der sker …). Indenfor denne
spændvidde kan der være et utal af mere
eller mindre komplekse udnyttelser af
workflow-funktionaliteterne.
Workflow information

Åben sag

Workflow information er en registrering af de
processer og aktiviteter, der fandt sted ved afviklingen af et givent Workflow. Workflow informationen indgår i organisationens dokumentation som kontekst information.
En sag der er under behandling, hvor metadata
stadig kan ændres og er åben for yderligere journalisering.
Betegnelsen ”en åben sag” kan i visse sammenhænge også bruges om en sag, der behandles på
den åbne del af et møde, hvor offentligheden har
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adgang til informationerne.
En åben sag benævnes også som et ”åbent punkt
på dagsorden”.
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Bilag 2. Registreringssystematik
I den offentlige forvaltning i Danmark er det en stadfæstet tradition at arbejde
med og at registrere sager og dokumenter i forhold til en i myndigheden centralt
styret registreringssystematik. En sådan forefindes i den offentlige forvaltning
mange hundrede år tilbage i Danmark og er en grundfæstet og indarbejdet, traditionel arbejdsform. Det er gældende for samtlige forvaltningsgrene i Danmark, at
denne registreringssystematik anvendes.
Den type registreringssystematik, der oftest er anvendt siden begyndelsen af
1960’erne, kaldes under ét for den emneopdelte journal, hvori registreres alle typer af sager, herunder såvel person- som emnesager. Den inddeler myndighedens
ressortområde i et antal hovedemner, som kan underopdeles i et vilkårligt antal
niveauer afhængig af kravet for en fintmasket registrering. Journaliseringen af
samtlige typer af sager og dokumenter i den emneopdelte journal er ikke kun kendetegnet ved brugen af en emnebaseret tilgang, men typisk også af en i myndigheden centralt placeret oprettelses- og vedligeholdelsesfunktion, traditionelt kaldet for journalen.
Der anvendes for nuværende fem typer af registreringssystematikker i den offentlige forvaltning. Fra et præsentationsmæssigt synspunkt er de ret forskellige, og
udtrykker hver især forskellige intentioner. Nogle af dem vægter det dokumentationsmæssige krav, andre det mere ”brugerrettede” krav, hvor vægten er lagt på en
så nem og så lille en registreringsopgave som muligt for sagsbehandlerne. Alle
skal de dog kunne støtte de lovgivningsmæssige dokumentationskrav. For statslige myndigheder gælder det, at Statens Arkiver skal godkende hele systemet og
dets konkrete implementering, herunder registreringssystematik, inden ibrugtagning. Dette gælder ikke for kommunale og regionale myndigheder
Myndigheders journalplaner kan have mange forskellige tilgange, fx en organisatorisk, en opgavebaseret eller en arkivbaseret tilgang. I mange tilfælde ses en
blanding af disse tilgange, så der ikke er en entydig emnebaseret tilgang. Hovedtyperne er:
•
Traditionel arkivbaseret hierarkisk journalplan, opdelt i en række hovedemner. Anvendes typisk indenfor centraladministrationen.
•
Centralt styrede ordlister
•
Facetplaner, hvor alle facetter er ligeværdige, anvendes af flere statslige
myndigheder
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•
•

Emnesystematikker med lovtilgang, som fx KL Emnesystematik, der anvendes af næsten alle danske kommuner
Andre systematikker med primær tilgang. Fx organisatorisk, personbestemt,
i forhold til instanser eller med en blandet tilgang. Anvendes fx af Danske
Regioner og flere statslige institutioner

De tre sidste kan alle betegnes som facetplaner. Forskellen er at der i de to sidste
typer af journalplaner (nr. 4 og 5) er valgt en hovedtilgang, der styrer systematikken, og at der i den fjerde type er valgt retskilder (lovgivningen som hovedtilgang).
For at sikre sammenhæng med offentlige myndigheders opgaveudvikling og deres
journalplaner er det nødvendigt at anvende systematikker der kan knyttes direkte
til lovgivningens opgavedeling. Frem for eksempelvis et organisatorisk ophæng,
der løbende udvikles og skifter struktur, ikke mindst med overgangen til Digital
forvaltning, En personbestemt tilgang eller en systematik baseret på instanser, giver heller ikke mulighed for at følge med i opgaveudviklingen.
Klassiske arkivbaserede journalplaner må i sammenhæng med Digital forvaltning
og brug af ESDH anses som for stationære i forhold til den dynamik, der er i
myndighedernes lovbaserede opgaveløsning, så journalplaner kan hamle op med
initiativer som fx Strukturreformen pr. 1. januar 2007
En anden væsentlig forskel er ajourføringen af journalplaner. Hvor den traditionelle arkivbaserede journalplan ofte anvendes uændret i en 5 årig journalperiode
(dette er bl.a. Statens Arkivers anbefaling til statslige myndigheder), så ajourføres
facetplanerne ofte hyppigere. KL Emnesystematik ajourføres således kvartalsvis
af hensyn til opgaveudviklingen i lovgivningen.

Beskrivelse og illustration af de fem hovedtyper af journaliseringssystematikker:
1. Traditionel hierarkisk journalplan
En arkivmæssig tilgang ofte inddelt efter organisationens ressortområde og hensyn til intern arbejdsdeling. Er typisk opdelt i en række anvendte nøglebegreber
med en underliggende hierarkisk struktur, der kan være så ”dyb” i niveauerne som
ønskeligt. Der registreres kun på det nederste niveau.

243

1.

Administrative forhold
1,1 Generelt
1.2 Organisering
1.3 Økonomi
2. Miljøbeskyttelse
1.1 Miljøplanlægning
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2 Miljøkontrol
1.2.1
1.2.2
1.2.3
3. Miljøgodkendelser

Miljøpolitik
Miljøforebyggelse
osv
Røg
Støj
Osv

2. Den centralt styrede ordliste
Centralt styrede ordlisten har baggrund ønsker om mere fleksible muligheder for
begrebsmæssig klassificering af sager, der fx angår flere forskellige emneområder
eller kombinationer af emner, instanser, personer osv. Fra en centralt styret ordliste angives det hvilke søgeord der skal knyttes til sagen. Den centrale styring skal
så sikre ordlistens entydighed, herunder også koordineringen til øvrige metadata i
et ESDH system. Der er ret få erfaringer med ordlister hos offentlige myndigheder.

Pickliste
Miljø
Tilsyn
Materielgård
Miljøkonsulent
Lokalplan 23
Røg
Støj

Sag
1

3. Facetplaner, hvor alle facetter er ligeværdige
En multi-indgang med en række facetter knyttet primært til sagsprocessen. Planen
bygger på produktion/vedligeholdelse af picklister (kontrollerede ordlister) i den
enkelte organisation. Journalnummeret består således af en række sideordnede
journalnøgler med hver sin pickliste.

Objekt
Grundvand

Aktivitet
Godkendelse

4. Emnesystematikker med lovtilgang
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Årsag
Forurening

Mål
Indvinding

Emnesystematikker kan indeholde en række facetter, men har her en primær tilgang i lovgivningen (en retskildetilgang).
KL Emnesystematik er en sådan facetplan med retskildetilgang. Suppleret med
facetter vedr. forvaltningshandlinger og myndighedsansvar i forbindelse med
kommunens virksomhed og ressourcer. Det muliggør relationer til fx bevaring og
kassation af sager samt sletning under hensyn til persondatabeskyttelse jf. tværgående administrativ lovgivning som arkiv og persondatalov, KL Emnesystematik
anvendes af næsten alle danske kommuner

Lov
§1
§2
§3
§4
osv

Emne 1
Emne 2
Emne 3
Emne 4
Emne 5
osv

Handling a
Handling b
Handling c
Handling d
osv

Sag
1

Sag
2

5. Andre systematikker med primær tilgang.
Her kan den primære tilgang være forskellig. Ofte vælges myndighedsressort eller
organisatorisk opbygning, men der kan også være tale om instanser, myndighedspersoner eller stedbetegnelser som fx adresser.
Den primære tilgang suppleres ofte af en eller flere af de øvrigt nævnte tilgange,
så som facetter. En række statslige myndigheder anvender denne form, ligesom
Danske Regioners emneplan tilhører denne journalplantype.
Illustrationen er som ovenstående, men med anden primærtilgang

Forskelle på systematikkerne
Registreringssystematikken kan således dels opfattes som en hierarkisk træstruktur, hvor brugeren vælger et journalnummer, dels som en flerdimensional journalnøgle eller som en decideret ordliste, hvor en række af felter udfyldes og tilsammen danner den systematiske registrering af sagen eller dokumentet. I alle tilfælde
er det vigtigt, at der vælges fra en fast liste af journalnumre eller anden fast liste,
der styres enten fra en fælles, central organisation (Eksempelvis KL for KL Emnesystematikken eller Danske regioner for Regionernes emneplan) eller fra en
central placering i den enkelte organisation (som det er tilfældet i flere ministerier
og styrelser).
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