
 

 

Bilag  Den 15. november 

2016  

/lonor 

   

Status på milepælsplanen pr. 15. november 2016 

Note: Grøn=på plan, Gul=risiko for forsinkelse, Rød=forventet overskridelse af plan med anførte antal dage 

Uddybning af status  

 

Leverance 
Planlagt 
dato for 
leverance 

NY dato 
for 
leverance 

Bemærkninger 

6.3 
Konfiguration 
på DAF 
afsluttet 
(makroplan) for 
DAR 

21-10-2016 18-11-2016 

Leverancen forventes at være forsinket 4 uger 
ekskl. den 8. buffer-uge. DARs forsinkelse 
skyldes dels, at det har taget længere tid for 
KMD at teste services og hændelser end KMD 
havde antaget, dels GD7s behov for at 
implementere ÆA 43 (tjenester) samt fejl i 
opdateringsprøvedata på registerside. 
Forsinkelsen forventes ikke at påvirke 
hovemilepæl 6 ”Klar til snitfladetest”.  

6.3 
Konfiguration 
på DAF 

21-10-2016 02-12-2016 
Leverancen forventes at være forsinket 6 uger 
ekskl. den 8. buffer-uge. DAGIs forsinkelse 
skyldes dels fejl og efterfølgende procestid på 



  Side 2 af 2 

afsluttet 
(makroplan) for 
DAGI 

registerside og dels at KMD ikke har søgt fejl 
håndteret løbende men havde samlet ”til bunke”. 
Årsagen til den 6. uge er under afklaring hos 
KMD. Forsinkelsen forventes ikke at påvirke 
hovedmilepæl 6 ”Klar til snitfladetest”. 

6.4 Test af egne 
services 
godkendt, 
DAGI 

02-12-2016   

Der er risiko for, at DAGI ikke når milepælen 
som følge af, at forsinkelsen i 6.3. I så fald vil det 
blive en forsinkelse på 2-3 dage arbejdsdage. Der 
arbejdes på, at afslutte konfigurationen tidsnok 
til, at DAGI når milepælen. 

6.4 Test af egne 
services 
godkendt, DAR 

02-12-2016 04-01-2017 

Som følge af den forventede forsinkelse af 6.3 på 
4 uger bliver DAR tilsvarende 4 uger (+ jul og 
nytår) senere færdig med egentest af services. 
Forsinkelsen forventes ikke at påvirke 
hovemilepæl 6 ”Klar til snitfladetest.” 

6.2 Udvidet 
hændelsesfunkti
onalitet på DAF 

19-12-2016   

Der er endnu ikke truffet beslutning om løsning 
for udvidet hændelsesfunktionalitet. Milepælen 
forventes ikke at kunne nås, og der kan på 
nuværende tidspunkt ikke fastsættes en ny dato. 
DAGI skal ikke anvende udvidet 
hændelsesfunktionalitet. Der pågår 
analysearbejde i SDFE. 

6.5 Test af egne 
hændelser 
godkendt, DAR 
og DAGI 

24-02-2017   

Milepælen forudsætter test af komplette 
hændelser. Det forudsætter implementering af 
udvidet hændelsesfunktionalitet 
(Stedbestemmelse og Payload) jf. 6.2. Der kan 
testes hændelser uden udvidet 
hændelsesfunktionalitet, hvorved milepælen kan 
nås delvist. Test af hændelser skal derved 
gentages på et senere tidspunkt. Dette er ikke 
indeholdt i testplanen.  

6.6 
Register/applika
tion klar, DAGI 

01-11-2016 01-12-2016 

DAGI har ikke afsluttet test af 
ajourføringsservices. Forsinkelsen har ikke 
konsekvenser for andre milepæle hos DAGI eller 
afhængige registre. 

6.6 
Register/applika
tion klar, DAR 

01-02-2017   
 

6. Klar til 
snitfladetest 

01-03-2017 
 

Forventes at holde, men er under pres da de 
hidtidige konfigurationer på Datafordeleren har 
taget længere tid end forudsat. Der vil være 
behov for en hurtigere konfiguration af 
Matriklen og Ejendomsbeliggenhed, som begge 
er på kritisk vej. Der er i testplanen kun plads til 
én uges forsinkelse af konfiguration af Matriklen. 
Herefter forsinkes testplanen 1-1.  

7. Snitfladetest 
godkendt 

28-04-2017     

8. Klar til 
integrationstest 

01-05-2017     

 


