
GD2 Ændringslog pr. 16. marts 2015

ID Status*
Dato for 

indlevering
Foreslagsstiller

Baselinet 

dokument, der 

skal ændres 

(version)

Problem Ændringsønske

 Hvilke andre 

projekter/delprogrammer 

påvirkes af ændring - og er 

konsekvens afstemt med dem?

Konsekvens af ændring for 

tidsplan, økonomi, kvalitet 

samt hvilke nye risici 

ændringen medfører

Ændring håndteres 

inden (dato) 

Kommunikation – hvem 

bør informeres om 

ændringen og hvem har 

ansvaret for det

 Forslag til proces for 

håndtering af 

ændringsønsket

Eskaleringsniveau (PL, PF, 

SG, PK, GDB)

Tovholder på 

eskalerings-

proces

Dato for behandling og 

henvisning til 

beslutningssted

dokumentation 

som ændres 

Dato for ændret 

dokumentation & 

initialer på 

udførende

Gældende version af 

dokumentation efter 

ændring

1 godkendt 14-01-2015 Leif Hernø-GD7

Milepælsplan 

v2.0

Den eksterne milepæle: GD7 - Milepæl 1: 

"Skabeloner og specifikationskrav fastlagt" 

med frist den 1. januar 2015 er overskrevet

milepælen opdeles i tre delleverancer:                                       

Del 1: 19/12 2014 - DLS skabelon der 

indeholder Datamodel, Opdatering og 

Synkronisering (”Data ind i 

datafordeleren”)

Del 2: 16/1 2015 - DLS skabelon 

opdateret med bilag vedr. 

Tjenestespecifikationer (”Data ud af 

data-fordeleren”) 

Del 3: 6/2 2015- DLS skabelon 

opdateret med bilag vedr. hændelser 

og sikkerhed, samt WSDL snit-flader

GD1 & GD2s registerprojekter i 

første omgang Matriklens 

Udvidelse. 

MU har tilkendegivet, at der ikke 

er obstruerende konsekvenser 

sålænge nye milepæle 

overholdes. 

27-01-2015

Projektforum-

programledelsen ingen

SG KE

27-01-2015. Referat af 

styregruppemødet 27-

01-2015 

Milepælsplan v 

2.0

2 godkendt jan-15 Sara Bjerre - GD8

Milepælsplan 

v2.0

Den eksterne milepæle: GD8 Milepæl 1: 

Modelleringsregler, skabeloner mv. 

fastlagt. med frist den 1. januar 2015 er 

overskrevet

Modelregler 1.1 godkendes 20. januar. 

Der udestår afklaring af om 

leverancen indeholder yderligere 

skabeloner

GD1 & GD2s registerprojekter i 

første omgang DAGI og Matriklens 

Udvidelse. 

Change management for 

modelregler mm. er ikke fastlagt. 

Leverancen skal følges op ad dette. 

Evalueringen af DAGI's indgåelse af 

DLS inkl. godkendelse af Datamodel 

må lægges til for om leverencen af 

skabeloner er fuldstændig.
27-01-2015

Projektforum-

programledelsen ingen

SG KE

27-01-2015. Referat af 

styregruppemødet 27-

01-2015 

Milepælsplan v 

2.0

3 Behandles 26-01-2015 KSK-DAR

Milepælsplan 

v2.0

For at sikre, at der er nok tid til 

udarbejdelse af DARs udbudsmateriale 

udskydes udsendelse af materialet, hvilket 

har konsekvenser for milepæl 4  ”DAR 1.0 

kontrakt indgået med leverandør (udbud)”

Milepæl 4 ”DAR 1.0 kontrakt indgået 

med leverandør (udbud)” udskydes fra 

den 10. juni 2015  til den 8. juli 2015. 

Ingen konsekvenser for GD2s 

projekter. Det undersøges pt om 

det har konsekvenser for GD7.

Der er ingen eksterne 

konsekvenser. Leverandørens 

udviklingstid afkortes men KOMBIT 

vurderer, at udviklingstiden stadig 

er tilstrækkelig, og udsættelsen 

vurderes dermed ikke at give 

yderligere risici i projektet. 20-03-2015

Styregruppen (GD2) 

Projektforum for GD2 

(er orienteret den 

11.marts)

Tages op som et generelt 

orienteringspunkt i 

projektforum (er 

orienteret den 11.marts).

SG 
Milepælsplan v 

2.0

4 Behandles 16-03-2015 krpol-DAGI

Milepælsplan 

v2.0

Hændelser medtages ikke i 

referenceimplementeringen af DAGI (det 

har ligget som en option i kontrakten med 

Datafordelerleverandøren at medtage 

hændelser i referenceimplementeringen).

Milepæl 5 ændres til ikke at indeholde 

hændelser. Milepælen rettes til:  

"Referenceimplementering af DAGI 

(DAGI 0 prod.data

og DAGI 1 testdata) i drift"

Den fulde gevinst af 

referenceimplementeringen opnås 

ikke. Der bliver samtidig 

hændelsesimplementering på alle 

fem registre uden forudgående 

erfaringsgrundlag.

Hændelsesfunktionaliten opbygges 

men bliver ikke afprøvet i 

referenceimplementeringen. 20-03-2015

Datafordeleroperatøren 

er ansvarlig for at 

meddele ændringen i 

relevante 

sammenhænge. DAGI-

projektet har orienteret 

om ændringen i GD2-

projektforum og GD2-

sekretariatet orienterer 

om emnet på GD2-

styregruppemøde.

SG 
Milepælsplan v 

2.0

5 Behandles 06-03-2015 JRK-DS Imp.plan v2.0

Danske Stednavne er planlagt afsluttet 

med udgangen af 2014. Implementeringen 

på DAF er ikke afsluttet.

Danske Stednavne ønskes forlænget til 

udgangen af 2016, så 

implementeringen af Danske 

Stednavne på DAF er gennemført. Ingen konsekvenser 

Samarbejdet med DAGI og DAR kan 

styrkes og sikre en bedre 

koordination. 01-06-2015 Styregruppen (GD2)

Tages op som et generelt 

orienteringspunkt i 

projektforum.

6

Opfordring til 

anmodning Leif Hernø-GD7

DAF har meddelt af implementering af 

hændelse på DAF først sker 31.12.2015

*Status: Opfordring til anmodning, Anmodning, Behandles, godkendt, afvist, udskudt

Del 2. udfyldes af programsekretariatetDel 1. Udfyldes af forelsagsstiller v. ændringsanmodning


