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Læsevejledning  Projekt 

Forudsætning var på plads på dato for deadline 11-apr 

Forudsætning var ikke på plads på dato for deadline eller på dagsdato 15-apr 

Det vides dagsdato, at forudsætning ikke kan nås til dato for deadline 28-apr 

Planlagt dato er en udfordring ift. gennemførelse af snitfladetest  10. juni 

1. Registerprojekter - Egne test inden 
snitfladetest EF BBR DAR DAGI DS MU EBR 

Den interne funktionalitet i registret – herunder 
korrekt håndtering af de forskellige datavarianter, 
som registret måtte kunne modtage via en 
snitflade 28-apr 28-apr 28-apr 28-apr 28-apr 10-jun 

Leverings 
dato 

Ukendt 
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2. Datafordeler – Egne test inden snitfladetest DAF 

Mulighed for oprettelse af webbrugere og tjenestebrugere på Datafordeleren og med de 
korrekte rettigheder og formidling af hvordan det gøres 20-apr 

Snitflader til andre registre i relation til overførsel og synkronisering af registrets grunddata 
på Datafordeleren 

Løbende 
(Pr register ) i 
perioden 18/4-2/5 

Generering af hændelsesbeskeder på baggrund af opdateringer af registerdata på 
Datafordeleren 

Løbende 
(Pr register ) i 
perioden 18/4-2/5 

Abonnementopsætning på Datafordeleren ift. filtrering af hændelser, således registrene til 
snitfladetesten kan opsætte og teste abonnementer på hændelsesbeskeder 

Løbende 
(Pr register ) i 
perioden 18/4-2/5 

3. Replikeringskanaler til upload af testdata GeoDB DAF 

At Transportbåndet mellem Geodatabanken og Datafordeleren i samarbejde med 
GD7 og KMD er udviklet og testet med succes.  

 15-apr 

Løbende 
(Pr register ) i 
perioden 18/4-2/5 

Upload af data fra andre databasesystemer end Geodatabanken  
  

Løbende 
(Pr register ) i 
perioden 18/4-2/5 
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 4. Fælles sammenhængende testmiljøer 
EF BBR DAR DAGI MU EBR CPR CVR DAF GeoDB 

Testmiljø hos de enkelte registerprojekter for de elementer som har 
betydning for de tværgående sammenhænge i Grunddataprogrammet 

15-apr 15-apr 15-apr 15-apr 15-apr 

Lev-
dato 
ukendt 15-apr       

Testmiljø hos Geodatabanken til brug for grunddataregistre hos SDFE/GST                   15-apr 

Etablering af miljøoversigt for register-til-register integration 
18-apr 18-apr 18-apr 18-apr 18-apr 

Lev-
dato 
ukendt 18-apr 18-apr 18-apr 18-apr 

Register til Datafordeler integration mellem testmiljøer i forhold til 
grunddataregistrenes anvendelse af tjenester (udstillingsservices og 
hændelser) på Datafordeleren. 

* 
 
 

* 
 
 

* 
 
 

* 
 
 

* 
 
 

* 
 
 

* 
 
 

* 
 
 

* 
 
 

* 
 
 

 5. Gennemført ”hul igennem test” / ”connectivity test”. 
EF BBR DAR DAGI MU EBR CPR CVR DAF GeoDB 

Snitflader mellem grunddataregistre og Datafordeler tjenester 
28-apr 28-apr 28-apr 28-apr 28-apr 28-apr 28-apr 28-apr 28-apr 28-apr 

* Løbende (Pr register ) i perioden 18/4-2/5 

 6. Sikkerhed  
EF BBR DAR DAGI MU EBR CPR CVR DAF GeoDB 

Behov for præcisering af nye forudsætninger og nye datoer 
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7. Fælles testdata EF BBR DAR DAGI DS MU EBR CPR CVR DAF GeoDK 
Testdata skal være dannet ud fra de godkendte 
specifikation hvad angår omfang, sammenhæng 
og format. 29-mar 29-mar 29-mar 29-mar 29-mar 29-mar 29-mar 29-mar 29-mar   29-mar 
Tildeling af BFE-numre er foretaget for de 
relevante registre 11-apr 11-apr       11-apr 11-apr         
Testdata skal være etableret i grunddataregistre 11-apr 11-apr 11-apr 11-apr 11-apr 11-apr   11-apr 
For de relevante data skal data være afleveret til 
Geodatabanken 11-apr 11-apr 11-apr 11-apr 11-apr   11-apr 
 Testdata skal være uploadet til Datafordeleren 18-apr 18-apr 18-apr 18-apr 18-apr 18-apr 18-apr 18-apr 18-apr    18-apr 
Datafordelerens arbejde med konfigurering af 
uploadede data er afsluttet                   29-apr   

 8. Fælles testværktøj EF BBR DAR DAGI DS MU EBR CPR CVR DAF GeoDB GeoDK TP 
Fælles testværktøj til teststyring og fejlregistrering 
skal være idriftsat og tilgængeligt for 
snitfladetestens aktører  18-apr 

Snitfladetestens aktører - testere og andre 
brugere - skal være oprettet i de fælles 
testværktøjer til teststyring og fejlregistrering 28-apr 28-apr 28-apr 28-apr 28-apr 28-apr 28-apr 28-apr 28-apr 28-apr  28-apr 
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 9. Organisering, governance og processer EF BBR DAR DAGI DS MU EBR CPR CVR DAF GeoDB GeoDK TP 
Organisering og governance   

Kontaktpersoner ift. de forskellige parter – 
grunddataregistre, Geodatabank og Datafordeler – skal 
være udpeget og kommunikeret til relevante parter 26-apr 26-apr 26-apr 26-apr 26-apr 26-apr 26-apr 26-apr 26-apr 26-apr 26-apr 26-apr 26-apr 

Ressourcer – testere mv. – skal være udpeget og instrueret 
ift. deres rolle 02-maj 02-maj 02-maj 02-maj 02-maj 02-maj 02-maj 02-maj 02-maj 02-maj 02-maj 02-maj 02-maj 

Procedurer   

Procedure for håndtering af fejl                    26-apr     26-apr 

Procedure for håndtering af ændringer                   26-apr     26-apr 

Procedure for genetablering/reload af fælles testdata                   02-maj 02-maj   02-maj 

Procedurer for godkendelse af testresultater                   02-maj     02-maj 

Dokumentation   

Input fra projekter til plan for test cycles 14-apr 14-apr 14apr 14-apr 14apr 14-apr 

Fælles tidsplan for snitfladetesten                         20-apr 

Fælles overordnet testdrejebog med processer, 
værktøjsanvendelse mv.                         18-apr 

Udarbejde test cases 
apr/maj apr/maj apr/maj apr/maj apr/maj maj/juni maj/juni             

Reviewe test cases 
apr/maj apr/maj apr/maj apr/maj apr/maj apr/maj maj/juni apr/maj apr/maj apr/maj apr/maj 

Dokumentation af konsistens mellem 
forretningsbeskrivelser og DLS’ere 27-apr 27-apr 27-apr 27-apr 27-apr 27-apr 27-apr 27-apr           
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Forudsætningstype Begrundelse 

Dokumentation af og adgang til 
udviklede services, tjenester og 
hændelser 

Udvikling er sket på grundlag af specifikationer og DLS’er. Den 
endelige fysiske udvikling kan være lidt forskellig fra de oprindelige 
specifikationer. De, der skal kalde services, tjenester og hændelser 
har derfor brug for noget tid fra dokumentation og udstilling af 
disse er klar til at præcisere deres egne kald. Det kan fx være: BBR’s 
kald af udstillingsservices fra Datafordeleren 

Dækningsgrad 

  

Som udgangspunkt skal alt testes på tværs af projekterne. Det 
gælder services, tjenester, hændelser. Og det gælder testdata fra 
alle nødvendige datakilder. Imidlertid kan der være dele, der ikke er 
udviklet helt færdig eller testdata, der ikke kommet på plads. Det 
kan fx være Matriklens udvidelse er ikke klar til test fra 2. maj og 
testdata fra DAR  ikke når at komme på plads. 

Hul igennem 

  

For at kunne gennemføre teknisk validering af en tjenestes struktur 
og kunne gennemføre forretningsmæssig validering af 
dataindholdet i kaldet af en tjeneste, er det en forudsætning, at der 
er ”hul igennem” til den tjeneste, der kaldes, så testtiden ikke 
bruges på at få tjenestekaldet til at virke.  

Sikkerhed? STS klar til august. Alternativ løsning kan anvendes, men medfører 
yderligere udvikling hos alle registerleverandører for at kunne 
anvende tjenester fra Datafordeleren 

Go/no go 
En konkret vurdering 


