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Bilag 3: Cover vedr. godkendelse af principper for løsningsarkitektur
Baggrund
De tre projekter er i gang med udarbejdelse af løsningarkitektur efter samme model og med
indbyrdes koordination med deadline den 1. september 2013 i henhold til GD1s
implementeringsplan.
Styregruppen har fået fremsendt løsningsarkitekturernes hoveddokumenter:
1. Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur
2. Matriklens udvidelse Løsningsarkitektur
3. Udvidelsen af BBR Løsningsarkitektur
Disse skal ligge til grund for udarbejdelsen af de detaljerede dele af løsningsarkitekturen for
hvert projekt. Delprogramledelsen ønsker, at styregruppen drøfter formen og principperne i
løsningsarkitekturen inden de enkelte projekter færdiggør disse.
Der er tilrettelagt følgende proces for færdiggørelsen af projekternes løsningsarkitektur.
Dato
Aktører
Aktion
26. aug

GST (MAT) og MBBL (BBR og EF)

Afleverer til sekr. løsningsarkitekturernes
hoveddokumenter

28. aug

Projektforum (stort)

Indstilling løsningsarkitekturernes hoveddokumenter
til godkendelse. Sekr. videregiver projektforums evt.
bemærkninger til dokumenterne til styregruppen den
29. aug.

29. aug

Styregruppen

Godkendelse af formen og principperne for
løsningsarkitekturerne (løsningsarkitekturernes
hoveddokumenter)

9. sep.

GST (MAT) og MBBL (BBR og EF)

Afleverer til sek. Løsningsarkitekturernes
underdokumenter (Bilag A+B+C)
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11. sep.

Projektforum (lille)

Drøftelse af løsningsarkitekturernes dokumenter

19. sep.

GST (MAT) og MBBL (BBR og EF)

Review af løsningsarkitekturernes dokumenter

30. sep

GST (MAT) og MBBL (BBR og EF)

Afleverer til sekr. endelige løsningsarkitekturdokumenter

1. okt

Projektforum (stort)

Indstilling af løsningsarkitektur-dokumenter til
godkendelse af styregruppen

2. okt

Styregruppen

Godkendelse af løsningsarkitekturer
(hoveddokumenter og bilag)

Arbejdet med udarbejdelsen af løsningsarkitekturen i de enkelte projekter har bragt fokus på
emner, som har en karakter, som rettelig hører til på programniveau i henholdvis
delprogrammet og grunddataprogrammet. Det drejer sig om emnerne metadata og
brugerstyring.
Metadata:
Med hensyn til metadata viser der sig et behov for få taget en drøftelse om hvorvidt metadata
for de enkelte grunddataregistre skal fødes og vedligeholdes i selve grunddataregistret eller
om det alternativt kan ske i Datafordeleren. Delprogrammets projektforum vil drøfte dette,
med henblik på en afklaring inden for delprogrammet.
Brugerstyring:
Ved udarbejdelsen af løsningsarkitekturens hoveddokumenter er det blevet tydeligt, at der
fremover vil være behov for, at brugere af grunddataregistre kan opdatere enkelte
oplysninger i andre grunddataregistre. Det rejser spørgsmålet om det enkelte
grunddataregisters proprietære login-løsning kan anvendes, eller om der er behov for fælles
grunddataprincipper/-løsning for brugerstyring.

Indstilling

Det indstilles, at styregruppen:
 Drøfter og godkender formen og principperne for udarbejdelsen af
løsningsarkitekturen for de enkelte projekter.
 Beder grunddatasekretariatet sikre, at der inden for grunddataprogrammet
udarbejdes en fælles løsning til brugerstyring.
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