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IT-arkitekturprincipperne skal også benyttes ved den markedsundersøgelse, der ofte gennemføres før ind-
køb eller igangsættelse af et udbud af et bestemt system. 

Det følgende er tænkt som en hjælp til at få arkitekturprincipperne ind i en markedsundersøgelse – i den 
dialog man har med mange forskellige leverandører. 

 

Første trin – Systemets formål og hovedkrav 

Det er nødvendigt at man er helt klar på systemets formål og hovedkrav før man begynder at drøfte 
arkitekturkrav til systemet 
 

Trin 2 Tag stilling til de væsentligste arkitekturkrav 

Når man er helt klar på systemets formål og hovedkrav kan man begynde at tage stilling til nogle af de 
væsentligste arkitekturkrav 
MEN: Det er væsentligt at man i dialogen med leverandørerne også er åbne for alternative arkitektur-
design 
OG: Det kan ikke nytte noget at man opstiller nogle arkitekturkrav som markedet ikke kan opfylde – f. 
eks at der ikke er nogle leverandører der kan leve op til de opstillede krav  
 
Listen nedenfor indeholder nogle af de væsentligste krav, som man bør drøfte med leverandørerne 
fra starten af. 
Men det er ikke sikkert at alle emnerne er lige relevante for alle systemer OG det kan også godt tæn-
kes at der er andre grundlæggende arkitekturkrav, der skal drøftes med leverandørerne 
 

Trin 3 De væsentligste arkitekturkrav er: (Inspiration) 

Vil systemet komme til at indeholde persondata? Dvs. data om borgere og eksterne personer. Person-
data er bla. cprnumre, navne, adresser, personlige telefonnumre m.m. 
 
Hvis det forventede system indeholder persondata vil der være en række krav, der udspringer af per-
sondataforordningen. Bl.a 

- Leverandørerne skal indgå en databehandleraftale baseret på Aalborg Kommunes standard 
databehandler aftale 

- Der vil være krav om logning.  
- De registrerede har en række rettigheder  
- Mm 

 
Det anbefales at drøfte dette med din forvaltnings databeskyttelseskoordinator. 
 

Sikkerhed i øvrigt 
Hvilke sikkerhedsniveau- og foranstaltninger vil der i øvrigt være behov for? 
 

Vil systemet komme til at indeholde og/eller danne sager og dokumenter? 
Hvis ja så kan der tænkes to grundlæggende forskellige arkitekturdesign på det kommende system 

a) Systemet danner, indeholder og opbevarer selv sagerne og dokumenterne 
Hvis dette er tilfældet skal systemet  
- overholde OIO standarderne for sag og dokument 
- sandsynligvis kunne aflevere metadata til Støttesystemernes indekser og kunne integrerer til 
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SAPA 
- selv stå for arkivaflevering 

b) Hvis systemet ikke selv danner, indeholder og opbevarer sager og dokumenter 
Så skal systemet 
- kunne integrerer til eDoc – dette kan være meget forskelligt fra system til system hvilke kon-
krete krav der skal gælde her  

 

Udbredelse og omfang – organisations og brugerstyring 
Hvis systemet skal benyttes i mere end én afdeling/kontor og /eller benyttes af mange brugere – såvel 
på kort sigt som på lang sigt? 
 
Så vil der sikkert være behov for at systemet benytter Aalborg Kommunes organisationsstyring (STS-
organisation) og brugerstyring. Dette giver bl.a. mulighed for single-signon, muligheder for integration 
til AD, mulighed for sikkerhedsmæssige afgrænsninger 
 

Integrationer til andre systemer 
Hvis data i systemet skal hentes og/eller afleveres til andre systemer 
 

Hvis systemet skal benytte grunddata f.eks. CPR, CVR, matrikelnumre mm 
Så skal disse data som absolut udgangspunkt hentes via Serviceplatformen og/eller datafordeleren – 
fordi så er disse data gratis for systemet  
 

Kan systemet køre på kommunens IT-platform og netværk? Og hvordan skabes adgang til Aalborg 
Kommunes interne netværk f. eks. ved integrationer 
 


