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Risikobillede i testmiljøet for GD1 og GD2 

Problem 

Test i GD1 og GD2 er afhængig af data og et antal services fra CVR og CPR. I 

forbindelse med opsætning af testmiljø på datafordeleren for GD1 og GD2 

(test03), skal der tages højde for, at et evt. tilbageløb fra CPR og CVR kan påvirke 

GD1 og GD2 registrenes adgang til test.    

Baggrund 

Hvis der under snitflade og/eller integrationstests viser sig et behov for ændring 

af datamodeller for GD5 og GD6, kan det medføre, at der er i en periode lukkes 

ned for GD1 og GD2s adgang til at teste. 

Hvis der i stedet opereres med separate testmiljøer for GD1-2 hhv. GD5-6, vil det 

indebære, at CPR og CVR skal vedligeholdes og opdateres i to miljøer for så vidt 

angår de data og services, som GD1 og GD2 gør brug af. Det vil introducere en 

ny selvstændig risiko for tilbageløb ved idriftsættelse og kræve ekstra 

ressourceindsats undervejs i testforløbet. Denne ressourcemæssige mér-belastning 

vil i givet fald overvæltes på GD7. Hvis tests af CPR (O1)/CVR (O2) i separat 

testmiljø introducerer nye data eller ændringer til GD1/GD2-relevante services, 

vil det medføre et pres på tidsplanen for GD1 og GD2, når disse ændringer skal 

overføres til Test03 miljøet. 

CVR: 

Da CVRs makroplanforløb er estimeret færdigt den 1/1 2017, vurderes risikoen 

for tilbageløb på datamodellen for lav.  

CPR: 

Nye CPR-services i option 1 påvirker ikke GD1 og GD2 og forventes derfor at 

kunne testes i Test03 uden at påvirke tests i GD1 og GD2. Hvis der opstår behov 

for at foretage ændringer i CPR’s datamodel under test-forløbet, skal det vurderes, 

om ændringer skal implementeres i test03 eller afvente.   

Som et muligt alternativ har det været overvejet at benytte PROD som testmiljø 

for Option 1 og Option 2. Ud over ovennævnte Risiko ved at have 2 parallelle 

testmiljøer til Optionerne, vurderes det ikke at være en hensigtsmæssig løsning, at 

anvende produktionsmiljøet i testfasen, da produktionsmiljøet parallelt med 

testfaserne skal klargøres til egentlig produktion. 
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Løsning  

Testmiljøet for GD1 og GD2 opsættes med CPR/CVR i testmiljøet, inklusive 
option 1 og 2. 
 
Hvis større ændringer måtte indtræffe, som kan hindre fortsatte tests i GD1 og 
GD2 i en periode, der er kritisk for tidsplanen, etableres et beredskab med henblik 
på at kunne flytte option 1 og 2 ud af Test03 og over i et andet testmiljø.  En 
sådan operation vil indebære, at en ældre version af data og services ”fryses” på 
Test03 miljøet. 

 

Der introduceres en tæt opfølgning mellem GD1, GD2 og GD7 med henblik på 

at iværksætte alternative løsninger, hvis det skulle vise sig nødvendigt. 

 


