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Status på udvidet hændelseshåndtering på Datafordeleren  

Problem 

Datafordeleren understøtter pt. ikke behovene for: 

- supplerende stedbestemmelsesinformation på en visse hændelser.  
- at danne afledte hændelser.  

Baggrund 

Målarkitekturerne for GD1 og GD2 forudsætter, at Datafordeleren tilbyder en 

hændelsesfunktionalitet, som er udvidet ift. til den nuværende standard 

konfiguration af hændelser.  

Der er behov for, at Datafordeleren indeholder funktionalitet, der kan tilknytte 

stedbestemmelsesinformation til en hændelse vedr. et objekt, også i de tilfælde 

hvor objektet selv ikke indeholder stedbestemmelsesoplysninger. Dette krav har 

baggrund i anvenders behov for at kunne abonnere/filtrere på hændelser relateret 

til specifikke geografiske afgrænsninger, fx inden for en given kommune. 

Tilsvarende er der et anvenderbehov at udsende hændelsesbeskeder, der er afledt 

af ændringer på andre objekter end det objekt, som hændelsen vedrører. 

Eksempel en adresse indeholder flere oplysningselementer bl.a. vejnavn, 

husnummer og etage. I Datafordelerens standardkonfiguration er det alene muligt, 

at danne hændelser på opdatering af de enkelte adresseelementer. For anvenderne 

medfører dette en mere kompleks opsætning af hændelsesabonnementer på 

Datafordeleren, fordi der skal opsættes abonnementer på de enkelte 

adresseelementer. Her er der behov for funktionalitet, der på baggrund af 

ændringer af et eller flere adresseelementerne kan danne og udsende en aggregeret 

hændelse om en adresseændring. 

GD1/GD2 har rejst disse krav overfor GD7, som har håndteret kravene gennem 

en ændringsanmodning (ÆA38) til KMD. Der er ikke opnået enighed mellem 

GD7 og KMD om prisen på leverancen, hvorfor denne ikke er igangsat. Der er 

desuden rejst tvivl, om det vil være muligt for KMD at levere den ønskede 

hændelsesfunktionalitet rettidigt ift. den reviderede test- og implementeringsplan 

for GD1/GD2. 

Derfor har GD1/GD2 igangsat en udredning af alternative løsninger til etablering 

af den nødvendige hændelsesfunktionalitet. Udredningen, som omfatter alle 

registerprojekterne, har til formål dels at give et overblik mulige 

løsningsalternativer og dels at estimere løsningernes tids- og ressourceforbrug. 
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Udredningen beskriver og analyser fire løsninger, som enten enkeltvis eller i 

kombination giver den ønskede udvidelse af hændelsesfunktionaliteten: 

1. Datanære hændelser hvor register/geodatabank beriger hændelsesmarkering 
med nødvendige data. 

2. Forretningshændelser genereret af register/geodatabank. 
3. Implementering af en delmængde af ÆA38. 
4. Implementering af det fulde ÆA38. 

 

Ad 1: 

Registeret/Geodatabanken udsøger enten i egne data eller på Datafordeleren de 

supplerende oplysninger der er nødvendige for at Datafordeleren kan danne 

hændelsen og understøtte stedbestemmelse. 

Ad 2:  

Registeret/Geodatabanken genererer den fulde hændelsesbesked som distribueres 

via Datafordeleren 

Ad 3: 

KMD anmodes om at pris- og tidsætte implementeringen den del af ÆA38, som 

leverer stedbestemmelsesinformation på hændelser. 

Ad 4: 

Implementeringen af den fulde ÆA38 er den reference, som de øvrige tre 

løsningsmodeller holdes op mod. 

Løsning 

Det indstilles at GD1 og GD2 styregrupperne: 

- Tager til efterretning at der er igangsat en udredning vedr. etablering af 
udvidet hændelsesfunktionalitet mhp. at understøtte anvenderbehov ift. 
stedbestemmelsesinformation og afledte hændelser. 

 

Procedure 
Styregrupperne vil få forelagt resultatet af udredningen inkl. forslag til håndtering 
af økonomi i skriftlig procedure. 

 


