Grunddataprogrammets delaftale 1:

EJENDOMSDATAPROGRAMMET
Effektiv ejendomsforvaltning og
genbrug af ejendomsdata

Møde i projektforum den 7. februar 2013

1. Godkendelse af dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

16. jan. 2013

Godkendelse af dagsorden
Orientering
Status på den fælles analyse
Arkitekturstandardisering, spørgsmål og oplæg
Drøftelser og beslutninger vedr. udkast til kommissorier for:
a. Teststrategi
b. Datamigreringsstrategi
Drøftelse af metode for videreførelse af ESR’s oplysninger
Forelæggelse for IT-projektrådet og FIU
Gennemgang og håndtering af emnerne på issueliste
- Listen indeholder sekretariatets forslag til issuejer
Det videre arbejde
Næste møde
- Næste møde er planlagt til fredag den 15. marts kl. 9:30 - 11:30
Evt.
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3: Status på den fælles analyse
Status på Workshops er:
Emneområde for Workshop

Workshop 1

Workshop 2

Workshop 3

1: Kick off

Gennemført

n/a

n/a

2: Begrebsmodel

Gennemført

Planlagt (13.3)

n/a

3: Målarkitektur

Planlagt (19.3)

Planlagt (11.4)

n/a

4: Processer

Gennemført

Gennemført

Planlagt (21.2)

5: Systemer

Gennemført

Planlagt (5.3)

Planlagt
(14.3)

6: Implementeringsplan

Gennemført

Planlagt (7.3)

Planlagt (9.4)

WS 4
Planlagt
(21.3)

5. Udkast til kommissorium for Teststrategi

Mhp. På nedsættelse af arbejdsgruppe

Opgave: Strategi for test af
ejendomsdataprogrammets leverancer
Udgangspunkt
I hvert projekt vil der blive gennemført test og kvalitetssikring i forhold til de
mål og leverancer, der er opstillet for det enkelte projekt

Men
Programmet skal levere ”Effektiv ejendomsregistrering og effektiv genbrug af
ejendomsdata”. Hvordan sikres det?
Formål med strategi
• sikre, at der i implementeringsperioden gennemføres aktiviteter, således at
programmets samlede leverancer lever op til målsætningen om effektiv
ejendomsregistrering og effektiv genbrug af ejendomsdata.

8. januar 2013
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Udfordring: Mål for programmet
Formål med program
Effektiv ejendomsregistrering og effektiv genbrug af ejendomsdata

Programmål ?
Programmål ?
Programmål ?

Projekt 1
Mål 1
Mål 2
Mål 3
Mål 4
Mål 5

8. januar 2013

Programmål ?
Programmål ?
Programmål ?

Projekt 2
Mål 1
Mål 2
Mål 3
Mål 4
…..

Programmål ?
Programmål ?
Programmål ?
Programmål ?

Projekt 3
Mål 1
Mål 2
Mål 3
Mål 4
…..
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Programmål ?
Programmål ?

Projekt 4
Mål 1
Mål 2
Mål 3
Mål 4
…..
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Forslag til opgaver
Teststrategien skal forholde sig til
1.

Hvordan det sikres, at test og kvalitetssikring foretages, hvor det er nødvendigt for programmet
a)
b)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8. januar 2013

Principper for test og kvalitetssikring skal formuleres og målbare mål skal opstilles
De produkter og andre leverancer jf. den fælles implementeringsplan, hvor test og kvalitetssikring er
nødvendig, skal identificeres

Hvordan test og kvalitetssikring skal gennemføres
I hvilket omfang test og kvalitetssikring skal anvendes til hhv. sikring af målopfyldelse og/eller
bidrage til ny viden, der kan anvendes til at præcisere eller reformulere programmål
Hvordan test og kvalitetssikring i programmet afstemmes med test og kvalitetssikring i
projekterne
Hvilken organisering, ansvarsfordeling og rollefordeling der skal være for test og kvalitetssikring i
programmet
Hvilke ressourcer og økonomi, der er forbundet med at gennemføre programmets test og
kvalitetssikring
Hvilke risikoområder, der kan opstå i gennemførelse af strategien
I hvilket omfang og til hvem, der skal kommunikeres om test og kvalitetssikring
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Lave teststrategi hvordan?
Arbejdsgruppe
MBBL formand
Andre?
Tidsplan
7. Februar: Kommissorium i Projektforum
4. April: Strategi i Projektforum
27. April : Strategi i Styregruppe

8. januar 2013

Kick-Off workshop: Ejendomsdataprogrammet
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7: Forelæggelse for IT-projektrådet og FIU
Plan for risikovurdering af delaftale 1 og 2 - efter sommerferie 2013
Aktivitet

Tidspunkt

Ansvar

Ultimo jan

DIGST (AKR)/MBBL (?)

Ultimo jan

DIGST (AKR)

Bookning af risikovurderinger til delaftale 1 og
2
Udka st til FIU-aktstykke v. 0.1

Ultimo jan
Feb

DIGST (AKR)
DIGST (AKR)/MBBL (PLL?/ALE?)

Til FM dep. til kommentering - Mogens P.

Uda rbejdelse af grunddataprogrambeskrivelse

Ja n-Ma rts

DIGST (AKR)

11. a pril 2013 (i Grunddatabestyrelsen - godkendelse)

Udka st til FIU-aktstykke v. 0.5

Ma rts

DIGST (AKR)/MBBL (PLL?/ALE?)

Til FM dep. til kommentering - Mogens P.

Grunddataprogrambeskrivelse til
kommentering i sekretariatet for itprojektrådet

Ma rts -April

DIGST (AKR)

Uda rbejdelse af mat. til it-projektrådet delaftale 1

Ma rts -Ma j

MBBL (PLL?), GST (?), DSST (?)

X. a pril 2013 (i STG for delaftale 1)
6. ma j 2013 (i Grunddatabestyrelsen - orientering)

Ma rts -Ma j

MBBL (MLI?)

X. a pril 2013 (i STG for delaftale 2)
6. ma j 2013 (i Grunddatabestyrelsen - orientering)

Afkla ring a f hvordan delaftale 1 og 2 bør
forelægges it-projektrådet
Udka st til tidsplan for forelæggelser for itprojektrådet og FIU

Uda rbejdelse af mat. til it-projektrådet delaftale 2
Risikovurdering af delaftale 2 +
grunddataprogram

Forventet forlæggelser

Maj

DIGST (AKR)/MBBL (MLI?)

7.-23. maj (i IT-projektrådet)

Risikovurdering af delaftale 1

Maj-Juni

DIGST (AKR)/MBBL (PLL?)

27. maj -10. juni 2013 (i IT-projektrådet)

FIU-a ktstykke v. 1.0

Juni

DIGST (AKR)/MBBL (PLL?/ALE?)

11.-21. juni 2013 clearing i MBBL/MIM/JM/FM

Forelæggelse for FIU - delaftale 1 og
grunddataprogrammet

August-Sep

DIGST (AKR)/MBBL (PLL?)

29. august 2013 (i FIU) - deadline for fremsendelse 21. august

9: Det videre arbejde

10: Næste møde:

Fredag den 15. marts kl. 9:30 - 11:30

11: Eventuelt

