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DAGI REPLANLÆGNING MILEPÆLE 

 

Forbehold 

De beskrevne milepæle er en del af et større puslespil med mange interessenter og afhængigheder. De 

udmeldte dato er IKKE verificeret i forhold til disse. Der er således tale om bedste kvalificerede gæt, og det 

må forventes at der bliver tilrettet løbende. Ligeledes er der mange tidsfrister der ikke er fastlagt i 

dokumentet. Disse kan ikke fastlægges af DAGI projektet alene men må fastlægges i fællesskab med de øvrige 

interessenter. 

 

Opdeling af milepæle 

I DAGI arbejdes der med 3 sæt af temaer. DAGI 0, DAGI 1 og DAGI 2. I forhold til milepælene er der delt op 

ud fra disse tre sæt af temaer. DAGI 0 og DAGI 1. er relevant for GD2.  

 

• DAGI 0 er de syv oprindelige temaer overført fra SNSOR. Sogn, Kommune, Region, Opstillingskreds, 

Politikreds, Retskreds og Postnummer. 

 

• DAGI 1 er de temaer der nyetableres umiddelbart efter DAGI 0. Gadepostnummer, Supplerende 

Bynavn, Afstemningsområde, Menighedsrådsafstemningsområde. 

 

• DAGI 2 er de temaer der planlægges etableret efter DAGI 0 og DAGI 1. Landsdel, Landegrænse, 

Farvandsinddeling, Kvadratnet DK, Kvadratnet Eurogrid, Indre territorialzone, Ydre territorialzone, 

Fremskudt zone og EEZ. 

 

DAGI2 i GD2? 

Relevanses af DAGI 2 i forhold til GD2 projektet kan diskuteres. Der er tale om en intern temaoverflytning i 

GST, fra et system til et andet, og uden relevant for de øvrige GD2 projekter. I dette dokument er milepæle 

for DAGI 2 medtaget, men der bør vurderes om DAGI 2 bør holdes ude af replanlægningen af GD2. 
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DAGI 0 

Væsentlige fælles milepæle til brug for replanlægning i GD1/GD2 Deadline 

(dato) 

 

M1 Kravspecifikation/udbudsmateriale klar til udsendelse. Er udført  

M2 Udvikling i grunddataregister kan igangsættes. Er udført  

M3 Servicespecifikationer ift. ”ajourføringsservices, som andre 

projekter skal  

anvende, specificeret og kvalitetssikret af anvenderne. 

Irellevant for 

DAGI 0 

 

M4 Servicespecifikationer ift. ”ajourføringsservices, som andre projekter 

skal  

anvende, udviklet, testet og klar til integrationstest ift. anvenderne. 

Irellevant for 

DAGI 0 

 

M5 Register implementeret i testmiljø på Datafordeler. ? Kræver 

aftale med 

DF 

M6 Hændelsesbeskeder specificeret og kvalitetssikret i GD1 og/eller 

GD2. 

Er udført  

M7 Hændelsesbeskeder kvalitetssikret i GD7 og afleveret til 

Datafordelerens 

leverandør. 

? En 

GD2/GD7 

program-

afklaring? 

M8 Servicespecifikationer ift. udstillingsservices specificeret og 

kvalitetssikret i GD1 og/eller GD2. 

Er udført  

M9 Servicespecifikationer ift. udstillingsservices kvalitetssikret i GD7 og 

afleveret til Datafordelerens leverandør. 

? En 

GD2/GD7 

program-

afklaring? 

M10 Integrationstest mod Datafordeler kan påbegyndes. ?  

M11 System kan implementeres (på Datafordeleren ?/rune) 1-07-2015  
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DAGI 1 

Væsentlige fælles milepæle til brug for replanlægning i 

GD1/GD2 

Deadline 

(dato) 

Bemærkninger 

M1 Kravspecifikation/udbudsmateriale klar til udsendelse. Er udført  

M2 Udvikling i grunddataregister kan igangsættes. Er udført  

M3 Servicespecifikationer ift. ”ajourføringsservices, som andre 

projekter skal  

anvende, specificeret og kvalitetssikret af anvenderne. 

31-12-2014 Kræver aftale 

med MBBL, CPR, 

KM 

M4 Servicespecifikationer ift. ”ajourføringsservices, som andre 

projekter skal  

anvende, udviklet, testet og klar til integrationstest ift. 

anvenderne. 

31-12-2014 Kræver aftale 

med MBBL, CPR, 

KM 

M5 Register implementeret i testmiljø på Datafordeler. 31-12-2014  

M6 Hændelsesbeskeder specificeret og kvalitetssikret i GD1 

og/eller GD2. 

Er udført  

M7 Hændelsesbeskeder kvalitetssikret i GD7 og afleveret til 

Datafordelerens 

leverandør. 

? En GD2/GD7 

program-

afklaring? 

M8 Servicespecifikationer ift. udstillingsservices specificeret og 

kvalitetssikret i GD1 og/eller GD2. 

Er udført  

M9 Servicespecifikationer ift. udstillingsservices kvalitetssikret i 

GD7 og afleveret til Datafordelerens leverandør. 

? En GD2/GD7 

program-

afklaring? 

M10 Integrationstest mod Datafordeler kan påbegyndes. ?  

M11 System kan implementeres (på Datafordeleren ?/rune). 1-07-2015  
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DAGI 2 

Væsentlige fælles milepæle til brug for replanlægning i GD1/GD2 Deadline 

(dato) 

 

M1 Kravspecifikation/udbudsmateriale klar til udsendelse. Er udført  

M2 Udvikling i grunddataregister kan igangsættes. Er udført  

M3 Servicespecifikationer ift. ”ajourføringsservices, som andre 

projekter skal  

anvende, specificeret og kvalitetssikret af anvenderne. 

Irellevant for 

DAGI 2 

 

M4 Servicespecifikationer ift. ”ajourføringsservices, som andre projekter 

skal  

anvende, udviklet, testet og klar til integrationstest ift. anvenderne. 

Irellevant for 

DAGI 2 

 

M5 Register implementeret i testmiljø på Datafordeler. ?  

M6 Hændelsesbeskeder specificeret og kvalitetssikret i GD1 og/eller 

GD2. 

?  

M7 Hændelsesbeskeder kvalitetssikret i GD7 og afleveret til 

Datafordelerens 

leverandør. 

?  

M8 Servicespecifikationer ift. udstillingsservices specificeret og 

kvalitetssikret i GD1 og/eller GD2. 

?  

M9 Servicespecifikationer ift. udstillingsservices kvalitetssikret i GD7 og 

afleveret til Datafordelerens leverandør. 

?  

M10 Integrationstest mod Datafordeler kan påbegyndes. ?  

M11 System kan implementeres (på Datafordeleren ?/rune). ?  

 


