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Status – Tværgående test 

Problem 

Resultaterne af de tværgående tests i GD1 og GD2 er centrale for de to delpro-

grammes fremdrift. Styregrupperne gives derfor løbende en status på fremdriften. 

Baggrund 

På trods af at en række forudsætninger ikke var fuldstændige, besluttede testpro-

jektet, på baggrund af mandat fra GD1/GD2-styregrupperne på møde den 21. 

april, at igangsætte den tværgående test den 2. maj. 

En række forudsætninger er der forsøgt planlagt rundt om: 

- Funktionsprøven for Matriklen er udskudt, så Matriklen reelt ikke kan del-

tage i snitfladetesten før 27. juni. Det vil dog være muligt for øvrige regi-

stre, at teste op mod Matriklen. 

- Ejendomsbeliggenhedsregisteret er ikke klar. Funktionsprøven (ændrings-

spor) forventes afsluttet 1. juni 2016. 

Der er dog fortsat en række udfordringer, der forhindrer en fuldstændig gennem-

førsel af snitfladetesten som oprindeligt forudsat. Blandt de væsentligste kan næv-

nes: 

- Indlæsning af registrenes testdata på Datafordeleren har taget væsentligt 

længere tid en forudsat (dels som følge af fejl i testdata og dels som følge 

af, at Datafordeleren har haft udfordringer med at indlæse store datafiler). 

- Ejerfortegnelsens sikkerhedsløsning er pt. ikke kompatibel med Datafor-

delerens. Fra 1. august vil Datafordeleren have Nemlogin-STS, der er 

kompatibel med Ejerfortegnelsens sikkerhedsløsning.  

- Geodatabanken/Transportbåndet er ikke klar til at lægge opdaterede data 

ind på Datafordeleren, hvormed der ikke automatisk kan genereres hæn-

delser. 

Der arbejdes parallelt med gennemførslen af snitfladetesten på håndtering af 

ovenstående udståender. 

I perioden 2-4. maj blev der gennemført præ-test, hvor der blev arbejdet med: 

- Forudsætningerne for at igangsætte den reelle snitfladetest 

- Brug af testværktøjet og test set-up´et i øvrigt. 
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- En kvalificering af testplanen. 

Kvalificeringen af tidsplanen førte til en revideret testplan, jf. figur 1. 

 

Selvom der er arbejdet med fremrykninger i planen, er der fortsat en meget stor 

del af testcyklerne, der ligger i periode 3. Det giver begrænsede muligheder for 

gentest inden for snitfladetest-perioden. Alle test, der kræver en fælles sikkerheds-

løsning, er placeret i periode 3, hvor der forventesat være implementeret en Nem-

login-STS på Datafordeleren. I modsat fald vil det være nødvendigt at afvikle visse 

testcykler efter sommerferien. 

I periode 1 er der primært testet connectivity, datavalidering og logisk test af de 

serviceres, der er specificeret på Datafordeleren, da der foreløbigt ikke har været 

mange services med testdata. Der er tale om centrale tests, der er en forudsætning 

for det videre arbejde. Testprojektet har kun i begrænset omgang mulighed for at 

følge med i fremdriften, da de fælles testværktøjer frem til nu kun er benyttet i 

meget begrænset omfang. Den begrænsede test i første periode øger presset på, 

hvor meget der skal testes i de efterfølgende perioder. Det er ikke forventningen, 

at testen kan afsluttes fuldstændigt inden sommerferien. 

Figur 1: Revideret testplan  
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Løsning 

Hvis snitfladetesten skal gennemføres, er det afgørende at både registrene, data-

fordeleren og testprojektet arbejder på at løse de forudsætninger de hver især selv 

er ansvarlige for. Ligesom det er afgørende at afrapporteringsværktøjet anvendes 

systematisk. 

Testprojektet, Ejerfortegnelsen og Datafordeleren vil i fællesskab arbejde på at 

finde en måde at håndtere det forhold, at Nemlogin-STS ikke er klar på Datafor-

deleren. Hvis ikke der findes en sikkerhedsløsning, så kan 20 pct. af snitfladerne 

ikke testes før 1. august. 

Testprojektet arbejder fortsat for, at så mange snitflader som muligt testes før 

sommerferien, da det vil reducere presset på integrationstesten, der forudsættes 

påbegyndt fra 1. august. Testprojektet planlægger integrationstesten parallelt med 

gennemførelsen af snitfladetesten, herunder vil Grunddatabestyrelsens skulle fore-

lægges en finansieringssag, idet der hidtil alene er taget stilling til finansiering af 

snitfladetesten.   

Det indstilles, at styregruppen: 

- Tager status til efterretning.  

- Tiltræder, at der testes videre inden for det eksisterende test set-up, her-

under anvender testværktøjerne. 

- Giver testprojektet mandat til at bremse testen, hvis der identificeres fejl 

med opsættende karakter.  

- Tiltræder, at styregruppen forelægges en revideret plan for snitfladetesten 

(særligt periode 3) inkl. justeringer af scope og afslutningstidspunkt. Styre-

gruppen forelægges udkast til revideret tidsplan på ekstraordinært styre-

gruppemøde primo juni. 

Procedure 

GD1/GD2-styregruppen forelægges som aftalt på møde den 21. april status ifm. 

afslutningen af hver testperiode. 

GD1/GD2-styregruppen vil desuden blive forelagt udkast til en revideret plan for 

snitfladetesten inkl. scope og tidspunkt for afslutningen på ekstraordinært STG 

primo juni. 

Endelig beslutning og ændringer i scope og afslutning på snitfladetesten vil skulle 

forelægges Grunddatabestyrelsen. 

Kommunikation 

Der afrapporteres løbende fra testprojektet til Testforum, GD1/GD2-

styregrupperne, Programkoordinationen og Grunddatabestyrelsen. 

 


