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VELKOMMEN OG MANGE TAK
Korte præsentationer
 Geodatastyrelsens deltagere
 Leverandørens deltagere samt ultrakort præsentation af firmaet
Formål med dialogen
 Interesse
 Indsigt
 Udbudskvalitet
Praktiske informationer
 Efter en kort GST-intro til hvert dialogspørgsmål taler leverandøren
ind til dette
 GST tager overordnet referat som leverandøren modtager til
godkendelse
 Rapport fra markedsdialog og skriftligt input sendes og lægges på
hjemmesiden primo september
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VIRKSOMHEDER
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CGI

Commentor

IBM

KMD

Netcompany

Trifork
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EMNER I MARKEDSDIALOGEN
1. Udbudsproces og Kontrakt
2. Ydelser på fast pris og på timebasis
3. Samarbejdsform
4. Transition
5. Modernisering
6. Test management
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Ansvarsforhold if.t. underleverandører

Udbudsproces
og kontrakt

I nuværende kontrakt er IBM hovedleverandør på leverancen.
Som en integreret del af leverancen har GST adgang til grafisk
redigering/kort. IBM stiller dette til rådighed fra en
underleverandør, som IBM har kontrakt med.
Finder leverandøren det mest hensigtsmæssigt, at den udbudte
kontrakt indeholder tilsvarende leverandør/underleverandørkonstruktion? Eller er det mere hensigtsmæssigt, at GST indgår
selvstændig kontrakt med kortleverandør?

Licenser
Er det hensigtsmæssigt if.t. ligebehandling, at GST selv stiller
visse licenser til rådighed for kontrakten og leverancen?
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Adgang til Datarum

Udbudsproces
og kontrakt

Under udbudsprocessen har GST mulighed for at stille
kildekode, nødvendig dokumentation mv til rådighed for
tilbudsgiverne.
Hvor meget materiale og i hvor lang tid ønsker leverandøren
adgang til i et Datarum? Og er der anbefalinger til format for
afholdelse af Datarum?
Hvad er nødvendig systemdokumentation fra GST for at
leverandøren kan overtage opgaven?
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Skemaet viser en model for, hvordan opdelingen af
kontraktens ydelser på fast pris og på timepris kunne se ud

Ydelser på fast pris
og på timebasis

Fast pris

Ydelser

Karakteristika

Afklaringsfase

Fast pris på aftalt ydelse

Transition

Garanti og SLA

Løbende ydelser, fx
applikationsvedligehold

Leveranceforpligtelse

Fejlrettelser
Standardbestillingsydelser
Timebasis Konsulentydelser, fx
modernisering
Exit
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Fejlrettelser
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Krav til konkrete ydelser i
udbudsmaterialet, som leverandøren
skal angive løsningsbeskrivelse på i
sit tilbud
Estimat/tilbud fra opgave til opgave
Agilt samarbejde omkring udførelsen
I udbudsmaterialet indikeret som en
timepulje evt. med 2-3 cases.
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Ydelser på fast pris
og på timebasis

Giver modellen (på forrige slide) den rette balance imellem
budgetsikkerhed for GST og leverandørens indtjeningsmulighed?
Under forudsætning af, at modellen giver mening - er der nogen
af de nævnte ydelser, som leverandøren anbefaler bliver flyttet fra
Fast pris, henholdsvis Timepris og til den anden kategori?
Hvilke ydelser vurderer leverandøren, at GST skal være særlig
opmærksom på at stille baggrundsdata til rådighed for if.t. fast
pris? - og hvilke data er nødvendige?
Er der særlige forhold vedr. det historiske, som leverandøren
anbefaler, at GST bør tage højde for? Fx fejlrettelser på det
historiske?
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Samarbejdsform

GST forventer at kravstille et tæt leverandørsamarbejde med
regelmæssig co-location i tilknytning til de timebaserede
ydelser.
Der er også ønske om et tæt samarbejde med leverandørens
medarbejdere på de driftsnære ydelser på fast pris.
Hvad er leverandørens anbefaling til kravstilling herom?
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Aktuel situation

Transition

Miljøer:
• GST Prod, Preprod, Int.miljø (driftmodel 1)
• GST Testmiljøer (driftmodel 3)
• Leverandørs DevTest miljøer
Opgavestyring, Kildekode, CI/CD
Test cases (Manuel test)
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SAGSBEHANDLINGSSYSTEM

Primære teknologier:
- miniMAKS: C#/Win Forms
- Editor: Geomedia/Hexagon
- ERPO: JSP & HTML/JS
- Applikationslag: Java
- Database: Oracle, PL/SQL
Ca. 500.000 kodelinjer
(SIG estimeret rebuild 55-60 MY)
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Leverandørens anbefalinger til kontraktens
bestemmelser omkring transition, fx:

Transition
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Særlige oplysninger som GST skal stille til rådighed i
udbudsmaterialet?
Længde af transitionsfase og eventuelle milepæle?
Forudsætninger for en effektiv transition med minimal risiko?
Transitionsfasens samarbejde mellem eksisterende leverandør, ny
leverandør og kunden?
Proces og tidspunkt for overtagelse af, og evt. opdatering af
eksisterende dokumentation – før, under, efter transition?
At transitionskrav ikke utilsigtet forfordeler nuværende eller nye
leverandører evalueringsteknisk?
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D IALOGEMNE 5. M ODERNISERING
Spor 1
Vedligehold

Modernisering
Modularisering

Integrationsplatform

Mindre udviklingstiltag

Standardmoduler

Akut udviklingsbehov

Udviklingstiltag

Spor 2
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Leverandørens input til tankerne om mix af
fastprisydelser og timebaserede ydelser,
samt ønsket om et agilt samarbejde:

Modernisering
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Hvordan sikrer kontrakten, at den agile del og nære
samarbejde får tilstrækkeligt rum på den samlede
kontrakt?
Hvordan sikrer kontrakten tilstrækkelig rum til agilt
samarbejde om moderniseringsunderstøttende
aktiviteter? - herunder sammenhæng til parallelt
spor/senere udbud med udvidet brug af
standardkomponenter til fremtidens
sagsbehandlingssystem?
Anbefalinger til hvordan kontrakten på bedst mulig vis
sikrer rammer for ad hoc bestilling af ydelser?
19-08-2022

14

Aktuel situation
Leverandør skriver, vedligeholder og kategoriserer test cases i GSTs
Qtest. GST reviewer nye test cases

Test

Leverandør planlægger og udfører test af ny funktionalitet
GST reviewer test plan
Leverandør planlægger og udfører regressionstest på testmiljøer.
GST reviewer udvalg af test cases for regressionstest.
Leverandørtest godkendes af GST før installation på
integrationstestmiljø.
GST udvælger og genkører på integrationstestmiljøet et udvalg af
test cases fra leverandørtesten, samt udfører eksplorative test.
Installation på preprod/prod efter godkendelse af GSTs test på
integrationstestmiljø
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Leverandørens anbefalinger til kontraktens
bestemmelser om test, fx:

Test
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Ansvar for udarbejdelse og organisering af test cases?
Test af ny funktionalitet?
Regressionstest?
Forslag til justeringer ift. aktuel situation for opnåelse af
bedre kvalitetssikring eller reduktion i TCO?
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