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1 INTRODUKTION 
 

Processen Bestil rute til Datamodtagersystem (SFTP) har en tilhørende bestillingsformular (separat 

dokument). 

Nedenfor ses et overblik over de primære aktører og it-systemer, der er involveret ifm. bestilling af en 

SFTP-rute på Serviceplatformen 

De ovenfor anvendte begreber er mappet mellem procesbeskrivelser/bestillingsformularer, 
Administrationsmodulet og tekniske begreber i KOMBIT: 
 

Procesbeskrivelser og 
bestillingsformularer 

Administrationsmodul Teknisk begreb (KOMBIT) 

Datamodtager 

Myndighed/organisation med 
ansvar for modtagelse af data 

- ModtagerOrganisation 

(RecipientAuthority) 

Datamodtagersystem 

Serviceanvendersystem, it-
systeminstans, der henter data 

Anvendersystem ModtagerItSystem 

(RecipientIt-system) 

Dataafgiver 

Myndighed/organisation med 
ansvar for aflevering af data  

- AfsenderOrganisation 

(SenderAuthority) 

Figur 1 - Aktører og begreber - SFTP-rute 
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Procesbeskrivelser og 
bestillingsformularer 

Administrationsmodul Teknisk begreb (KOMBIT) 

Dataafsendersystem 

Serviceanvendersystem, it-
systeminstans, der afleverer data 

Anvendersystem AfsenderItSystem 

(SenderIt-system) 

Serviceudbydersystem 
(Serviceplatform) 

Serviceudbyder: Et it-system der tilbyder 
service. En service tilbudt af en serviceudbyder 
tilgås ofte af et Anvendersystem via en tilkoblet 
service på Serviceplatformen. 

- 

Systemejer for 
datamodtagersystem 

Jf. KOMBIT’s rollekatalog 

- - 

Systemansvarlig for 
datamodtagersystem 

Jf. KOMBIT’s rollekatalog 

- - 

Forvaltningsansvarlig for 
datamodtagersystem 

Den organisation, som er ansvarlig 
for løsningens drift. Dvs. sikrer, at 
løsningen afvikles korrekt på 
driftskapaciteten, monitorerer 
jobafvikling og andre tekniske 
forhold mv. Forestår installation af 
patches etc. 

Den forvaltningsansvarlige indgår i 
kædesansvaret som part for 
løsningen. 

Organisationen kan være 
kommunen selv, en leverandør 
eller anden tredjepart. 

- - 

 

2 PROCESBESKRIVELSE 

2.1 Bestil rute til Datamodtagersystem (SFTP) 
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Bestil rute til Datamodtager (SFTP)

Godkend 
dataudveksling

godkendelse

Behandl instruks om 
dataudveksling

kvittering

OK?

nej

Instruks 
afvist

ja Dan rutebestilling

Rutebestillings-
formular

(mail)

Bekræft 
modtagelse

Modtag 
kvitteringer

kvittering

Bestilling er 
gennemført

Kvittering om
bestillingens 

gennemførelse

Valider bestilling OK?

kvittering

Opret ruteja OK?

kvittering

ja

Rute oprettet

nej

Start 
Incident-
proces

Ændring
(change-proces)

Udarbejd instruks

instruks

Godkend 
rutebestilling

Godkendt 
rutebestillings-

formular
(mail)

Bestilling er 
gennemført

Modtag kvitteringer

Modtag kvittering

Start Incident-
proces

nej

Rettelser
(evt.)

Modtag og 
fremsend 

rutebestilling

Rutebestillings-
formular

(mail)

kvittering

Underskriv rutebestilling Underskriv rutebestilling
(evt.)

Rutebestillings-
formular

(mail)

Underskrevet 
rutebestilling

Rutebestilling
(blanket)

Underskrevet 
rutebestilling

 

  

Proces  Bestil rute til datamodtagersystem (SFTP) 

Starthændelse: Systemejer for datamodtagersystem beslutter, at der skal bestilles en rute, der 

muliggør dataudveksling. 

Forudsætninger Datamodtagersystems service skal være oprettet i Admininistrationsmodulet og på 

Serviceplatform.  

Dataafgiver skal have oprettet serviceaftale til: 

• Serviceplatform’s serviceudstilling af servicen 

• Datamodtagersystems service 

Serviceaftaler skal være godkendt af de involverede myndigheder i 

dataudvekslingen. 

Slutresultat: Bestilling er gennemført, og rute er oprettet. 

Nr. Aktivitet Beskrivelse Aktører 
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1 Godkend 

dataudveksling 

Systemejer godkender dataudvekslingen, og 

der sendes en besked herom til 

Systemansvarlig 

Systemejer for  

datamodtagersystem 

2 Udarbejd 

instruks 

Systemansvarlig udarbejder instruks for 

bestilling af rute, der muliggør 

dataudveksling. Instruksen indeholder 

oplysninger om dataafsenders it-system 

(navn, UUID), myndighed, service mm. 

Instruksen sendes til Forvaltningsansvarlig. 

Systemansvarlig for 

datamodtagersystem 

3 Behandl 

instruks om 

dataudveksling 

Forvaltningsansvarlig modtager instruksen og 

afgør, om de generelle forudsætninger samt 

interne forhold er opfyldt, og ruten for 

dataudvekslingen derved kan gennemføres. 

Der sendes en kvittering tilbage til 

Systemansvarlig  

Forvaltningsansvarlig for 

datamodtagersystem 

4 Modtag 

kvittering 

Systemansvarlig modtager kvittering fra 

Forvaltningsansvarlig 

Systemansvarlig for 

datamodtagersystem 

 OK? Hvis instruksen er afvist, afsluttes processen. Hvis godkendt fortsættes … 

5 Dan 

rutebestilling 

Forvaltningsansvarlig danner rutebestillingen 

på bestillingsformular ”Etablering af SFTP-

rute”, der sendes til Systemansvarlig. 

Forvaltningsansvarlig for 

datamodtagersystem 

6 Godkend 

rutebestilling 

Systemansvarlig for datamodtagersystem 

godkender rutebestillingen inkl. indhenter 

underskrifter fra Systemejer for 

datamodtagersystem og evt. Systemejer for 

dataafsendersystem. Den underskrevne 

rutebestilling eller rettelser til samme sendes 

retur til Forvaltningsansvarlig.  

Systemansvarlig for 

datamodtagersystem 

7 Underskriv 

rutebestilling 

Systemejer for datamodtagersystem 

underskriver rutebestillingen og sender 

denne retur til Systemansvarlig for 

datamodtagersystem 

Systemejer for  

datamodtagersystem 
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8 Underskriv 

rutebestilling 

(evt.) 

Systemejer/-ansvarlig for 

dataafsendersystem underskriver 

rutebestillingen og sender denne retur til 

Systemansvarlig for datamodtagersystem 

Systemejer/-ansvarlig for 

dataafsendersystem 

9 Modtag og 

fremsend 

rutebestilling 

Forvaltningsansvarlig modtager den 

godkendt rutebestilling og fremsender denne 

til SP’s Helpdesk. Der sendes en kvittering 

tilbage til Systemansvarlig 

datamodtagersystem. 

Forvaltningsansvarlig for 

datamodtagersystem 

10 Bekræft 

modtagelse 

SP’s Helpdesk bekræfter modtagelse af 

bestilling ved automatisk at sende en 

kvittering tilbage til Forvaltningsansvarlig 

SP’s Helpdesk 

11 Valider 

bestilling 

SP’s Helpdesk validerer bestillingen (jf. regler 

beskrevet i bestillingsformular). Der sendes 

en kvittering tilbage til Forvaltningsansvarlig. 

SP’s Helpdesk 

 OK? Hvis bestillingen er afvist, startes Incidentproces. Hvis godkendt fortsættes … 

12 Opret rute SP’s Helpdesk opretter rute i 

Serviceplatform. Der sendes en kvittering til 

Forvaltningsansvarlig med besked om, at 

ruten er oprettet eller der er indtruffet fejl. 

SP’s Helpdesk eller opstart 

som en del af en Change-

proces (fx ændring af 

tidspunkt) 

 OK? Hvis der er indtruffet fejl, opstartes Incidentproces. Hvis OK, er ruten oprettet. 

13 Modtag 

kvitteringer 

Forvaltningsansvarlig modtager de forskellige 

kvitteringer, der sendes fra SP’s Helpdesk. I 

tilfælde af afvisninger besluttes det videre 

forløb. 

Forvaltningsansvarlig for 

datamodtagersystem 

14 Modtag 

kvitteringer 

Systemansvarlig modtager kvittering om 

fremsendelse af rutebestilling og senere om 

resultatet (ruten oprettet eller fejl/afvisning). 

Systemansvarlig for 

datamodtagersystem 

 


