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Fælles testplan (B) 

Problem 

Der er behov for godkendelse af en række bilag til testplanen om 
testafhængigheder, testcykler samt organisering og ansvar., der ikke var en del af 
forelæggelsen for Grunddatabestyrelsen. 

Status 

SDFE har på baggrund af beslutning i Grunddatabestyrelsen d. 26. august 2016 

udarbejdet en revideret plan for det samlede testforløb samt revideret tidsplan for 

GD1 og GD2. På møde i Grunddatabestyrelsen d. 30. september 2016 blev det 

besluttet, at der kan testes efter planen. Planen er dog ikke formelt vedtaget, idet 

der fortsat ikke er taget stilling til finansieringen.  

Efterfølgende har testprojektet erfaret, at enkelte formuleringer har givet 

anledning til usikkerheder. På den baggrund er disse formuleringer præciseret, 

hvilket er afspejlet i bilag 4.2. med ændringsmarkeringer. Der er ikke tale om 

substantielle ændringer ift. den plan som Grunddatabestyrelsen har behandlet. 

Testplanens tre bilag var ikke med i forelæggelsen til Grunddatabestyrelsen 

grundet deres tekniske karakter. Der er derfor behov for en formel godkendelse af 

disse i GD1/GD2-styregruppen: 

- Bilag A - Testafhængigheder: dokumentation af afhængigheder og 
forudsætninger i forhold til integrationstest af de enkelte 
sekvensdiagrammer, og dermed en væsentlig del af argumentationen for, 
hvorfor test af de forskellige sekvensdiagrammer kalendermæssigt er 
placeret der, hvor de er i testplanen. 

- Bilag B: Planens test cycles: Der er oprettet test cycles for hvert register, der 
kalder et andet register (ajourføringsservices) eller et registers tjenester på 
Datafordeleren (udstillingsservices og hændelsesbeskeder). 

- Bilag C: Organisering og ansvarsfordeling: Formålet er en dokumentation af 
organisering og ansvarsfordeling i relation til gennemførelsen af 
testplanen. Der er ikke lagt op til ændringer ift. den hidtidige 
ansvarsfordeling. 

Løsning 

Det indstilles, at GD1 og GD2 styregrupperne: 
- Tager sproglige tilpasninger i testplanen til efterretning  
- Godkender bilag om testafhængigheder, testcycles samt organisering og 

ansvarsfordeling. 
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Procedure og Kommunikation 

Der arbejdes videre efter testplanen. 

DIGST er i spidsen for afklaringer ift. finansiering og kommunikation. 

 


