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I. Indkøb 

Fødevarestyrelsen ønsker at indkøbe systemunderstøttelse, der indeholder følgende elemen-

ter: 

1. Bookingsystem – bestilling af tjenestebiler og planlægning af kørsel. 

2. Digitale kørebøger (anordning/sender) – overblik over hvor og hvordan tjenestebilerne kø-

rer som grundlag for statistik (tjenestebiler).  

3. Digitale kørerbøger (APP) som grundlag for kørselsrefusion og statistik (kørsel i private bi-

ler). 

4. Statistik og ledelsesinformation, rapportdel på grundlag af 1 og 2. 

5. Drift – til bedre administration af, tid for syn, service, dækskifte m.v. – intern brug i den 

centrale enhed Forretningsservice. 

 

Tilbud skal afgives på alle 5 (fem dele). Tilbuddet skal deles op således at det er helt tydeligt, 

hvornår der skrives om hvert af enkelte elementer. Fødevarestyrelsen ønsker funktionelle, 

enkle og let tilgængelige funktioner på hvert enkelt område. Der kan indgås samarbejde med 

underleverandører, og lignende, men Fødevarestyrelsen vil kun forholde sig til én leverandør. 

Denne leverandør får ansvaret for eventuelle nødvendige integrationer med underleverandører 

og andre samarbejdspartneres systemer. 

Fødevarestyrelsen ønsker ikke at drifte eller vedligeholde systemet selv – alle priser der angi-

ves skal være inklusive drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. 

 

II. Baggrund & formål med anskaffelsen  

Fødevarestyrelsens tjenestebiler skal udnyttes mere intensivt gennem bedre planlægning. I 

dag har Styrelsen 174 tjenestebiler, der særligt benyttes af tilsynsenheder over hele landet til 

gennemførelse af tilsyn. Bilerne er fordelt på mange forskellige adresser i Danmark.  

 

Finansieringen af bilerne ligger centralt i Styrelsen, medens brugsretten ligger i de enkelte en-

heder, der skal sikre, at de kan gennemføre de planlagte tilsyn.  
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Til gennemførelsen af tilsyn benyttes tillige i vidt omfang kørsel i private biler. 

 

Tjenestebilerne benyttes ikke intensivt nok. Gennemsnittet af kørte km pr. bil ligger på et ri-

meligt niveau, men der er store udsving i antallet af kørte km per bil, og en stor gruppe af bi-

ler kører ikke nok. Det gennemsnitlige antal af årlige køredage per bil ligger på et for lavt ni-

veau – igen med stor varians. 

 

Formålet med løsningen er at sikre en mere intensiv udnyttelse af tjenestebilerne gennem 

bedre overblik og mere præcis planlægning af brugen. 

 

En mere intensiv brug af tjenestebilerne vil også kunne betyde, at omfanget af kørsel i private 

biler reduceres (der flyttes kørsel fra private biler til tjenestebiler), hvor det er hensigtsmæs-

sigt.  

 

Den mere intensive brug af tjenestebiler opnås dels gennem ændring af arbejdsgange, herun-

der fælles retningslinjer på tværs af enheder, dels gennem anskaffelse af systemunderstøttel-

se, der giver mulighed for et bedre overblik og mere præcis planlægning (booking af biler). 

 

Projektet består af: 

 

1. Bookingsystem – bestilling af tjenestebiler og planlægning af kørsel. 

2. Digitale kørebøger (anordning eller APP) – overblik over hvor og hvordan tjenestebilerne 

kører som grundlag for statistik (tjenestebiler). 

3. Digitale kørerbøger (anordning eller APP) som grundlag for kørselsrefusion og statistik 

(kørsel i private biler). 

4. Statistik og ledelsesinformation, rapportdel på grundlag af 1 og 2. 

5. Vedligeholdelse og drift af styrelsens biler. Bilernes grunddata registreres, så der kan sen-

des notifikationer om indkaldelse til syn, serviceeftersyn dækskifte mv. 

 

III. Løsning - krav 

Det ovennævnte indkøb skal samlet kunne dække følgende krav og funktioner. Disse er tillige 

oplistet i vedlagte bilag [regnearket]. 

Måtte der ved en fejl være modstrid mellem dette dokument og bilaget, er det nærværende 

dokument, der gælder. 

Tidsplan (tentativ) 

4. april 2016, Frist for indsendelse af spørgsmål 

11. april 2016, Frist for indsendelse af tilbud 

2. maj 2016, Offentliggørelse af vindende tilbud 

12. maj 2016, Stand-still periode ophører 

13. maj 2016, Kontraktunderskrivelse 

1. september 2016, fase 1 idriftsættes, krav 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 

3.1, 3.2, 3.4, 3.5 

1. november 2016, fase 2 idriftsættes, krav 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 
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0. Definitioner. 

1. ”Booking” og ”bestilling”. Anvendes synonymt som det at man ved forudgående registre-

ring lægger beslag på en tjenestebil i en bestemt periode og tidsrum. 

2. ”Bruger”, ”ansat” og ”medarbejder” anvendes her synonymt, da alle ansatte kan få brug 

for at bestille/booke en tjenestebil. 

3. ”Fødevarestyrelsens biler” – ”tjenestebiler”: Når der i dette papir skrives ”Fødevarestyrel-

sens biler”/”tjenestebiler” er der tale om biler, der ejes af Styrelsen. 

4. IT krav: Beskriver på et overordnet plan hvilken IT teknik, der forventes anvendt. 

5. ”Kørebog”: Redskab (manuelt/digital) til registrering af hvem har kørt, hvornår, hvorfra, 

hvor til, hvor mange km, samt formål. Endvidere kontostreng – formål, finanskonto, ind-

købskategori, aktivitetsnummer, enhed, sektion, samt i nogle filfælde virksomhedsnummer 

(for Kødkontrollen). ”Digital” og ”elektronisk” kørebog bruges her synonymt. 

6. Medmindre andet er angivet, gælder nedenstående tekst alene tjenestebiler og ikke private 

biler. Hvor kørsel i private biler er omhandlet, er dette angivet. 

7. ”Mifare” kort: Kontaktfri Mifare Classic kort, som understøtter standarden ISO/IEC 14443-3 

Type A og benytter frekvensen 13,56MHz (kort typen højfrekvent). 

8. ”Private biler”. Her er der tale om tale om medarbejdernes egne biler – ejet af den enkelte 

medarbejder. Der kan også være tale om biler, der ejes af andre blot ikke Styrelsen. ”Kør-

sel i private biler” og ”privat kørsel” er kørsel i andre biler end Styrelsens biler, og medfører 

et krav på kørselsrefusion, hvis det er sket i medfør af tjenesten. 

9. ”Rejs ud” og ”Rejs Ud 2”. ”Rejs Ud” er et fælles statsligt IT system, der anvendes til afreg-

ning af tjenesterejser og kørsel. Data der skal overføres er: dato, datovis, antal km, rute, 

formål, finanskontonummer, aktivitetsnummer, indkøbskategori, enhed, sektion, høj/lav 

takst. ”Rejs Ud 2” er et nyt rejseafregningssystem, der implementeres i begyndelsen af 

2016, jf. http://www.modst.dk/Systemer/RejsUd/RejsUd2. Der henvises i øvrigt til Bilag 1 

(”Kørebogsformat”). 

10. Fødevarestyrelsens AD er det system, hvor grunddata til brug for mail mv. er registreret. 

er Om Integration hertil jf. nærmere bilag 2, der omhandler integration mellem de to sy-

stemer. 

 

1. Bookingsystem – bestilling af tjenestebiler og planlægning af kørsel. 

1.1. Typer af brug af biler. Fase 1.   

Fødevarestyrelsens biler er opdelt i grupper afhængig af hvem, der må disponere over 

bilen/bilerne; der er "personlige biler", ”delebiler”, samt ”puljebiler”. 

Personlige biler er biler, der er tilknyttet til én bestemt ansat og som alene benyttes af 

denne ansatte i dagligdagen, men som dog ved ferie og sygdom kan anvendes af an-

dre og derfor skal indgå som en kategori i bestillingssystemet. Disse biler er som oftes 

placeret andre steder end på Fødevarestyrelsens lokationer. 

Delebiler er biler, som en mindre gruppe ansatte i fællesskab kan disponere over. Hvis 

den pågældende gruppe i en periode (på forhånd ikke fastsat/fastlåst) ikke skal an-

vende den pågældende bil, skal andre kunne anvende den, og bestillingssystemet skal 

kunne håndtere både gruppens egne bestillinger og andre ansattes bestillinger. 

http://www.modst.dk/Systemer/RejsUd/RejsUd2
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Puljebiler er biler, der er tilgængelige for alle ansatte på en lokation. Hvis de ansatte 

på den lokation, hvortil bilen er tilknyttet, ikke skal bruge bilen, skal ansatte fra andre 

lokationer kunne bestille bilen. 

Systemet skal kunne dele biler op på de før nævnte kategorier, der skal kunne have 

forskellige bestillingsregler.  

Mærkede biler Visse biler kan være indrettet/udstyret specielt, disse biler skal ”mær-

kes” hermed, herunder veterinært udstyr. 

Der er tale om mindstekrav, der skal kunne opfyldes ved levering. Der er tale om et 

funktionelt krav. 

1.2. Regler for brug af bil. Fase 1.   

Regel om at enheder for ”personlige biler”, ”delebiler” samt ”puljebiler” kan gives prio-

ritet, med følgende funktion: hvis ikke en kategoribil er reserveret X dage før brug, kan 

andre bruge den, det vil sige, at den frigives til alles brug. Reglen skal kunne ændres 

af Styrelsen selv i systemet og skal kunne differentieres mellem forskellige kategorier 

af biler. Styrelsen skal kunne ændre på ”reserveret X dage”.  

Med andre ord, der kan være tale om en A, B eller C. bookning. 

Det skal være muligt for ”en bemyndiget” at overrule en reservation, når der er tale 

om tilsyn. 

Der er tale om et almindeligt krav, der skal være opfyldt ved levering. Der er tale om 

et funktionelt krav. 

1.3. Ledig bil. Fase 1. 

Det skal være muligt at se hvilke biler, der er ledige. Der skal være en let tilgængelig 

oversigt fordelt på lokationer og biltyper, bilmærke. Det skal fremgå, hvornår biler er 

optaget og hvornår den er ledig. Det skal være muligt at overskue hvornår flere biler 

er ledige og optaget. 

Der skal være tale om en oversigt, der er anvendelig såvel for den enkelte ansatte, der 

ønsker at bestille, som ledelse eller andre, der skal kunne danne sig et løbende indtryk 

af hvordan situationen ser ud på en eller flere lokationer. 

Der er tale om et mindstekrav, der skal være opfyldt ved levering. Der er tale om et 

funktionelt krav. 

1.4. Ledig bil bestilt. Fase 1.   

Systemet skal fortælle brugeren hvilken bil, der er ledig/bliver leveret X timer før brug. 

Bestilleren oplyses om bilnummer og placering i form af navn på parkeringssted, f.eks. 

Glostrup kælder. 

Der er tale om et almindeligt krav. Der er tale om et funktionelt krav. 

1.5. Booking af biler. Fase 1.  

En bruger skal kunne foretage bookning, om bookning og af bookning fra systemet, 

Bookingen skal efterfølgende kunne vises i Outlook, herunder telefonernes kalendere, 

hvorfor visningen ikke skal ”fylde meget”. En medarbejder tilknyttet en lokation skal 

kunne booke en tjenestebil på en anden lokation. 
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Der er tale om et almindeligt krav, der skal være opfyldt ved levering. Der er tale om 

et funktionelt krav. 

1.6. Start af bil. Fase 1. 

En tjenestebil skal kunne startes uden brug af Mifare kort 

Der er tale om et almindeligt krav, der skal være opfyldt ved levering. Der er tale om 

et funktionelt krav. 

 

1.7. Integration/web service og brug af data fra AD‘et. Fase 1.  

Der skal i størst muligt omfang hentes data fra Fødevarestyrelsens systemer, særligt 

fra AD ‘et, når der skal indlæses data i systemet, herved oprettes/slettes bruge-

re/bestillere. 

Der er tale om et almindeligt krav, der skal være opfyldt ved levering. Der er tale om 

et IT krav. Det er systemet, der oprettet forbindelse til AD’et via en web service. 

1.8. Genbrug af data fra brugers tidligere brug ved hjælp af cookies. Fase 1.  

Når der foretages en bookning skal systemet kunne genkende og anvende bestillerens 

navn/initialer/enhed. 

Der er tale om et almindeligt krav, der skal være opfyldt ved levering. Der er tale om 

et IT krav. 

1.9. Notifikationer. Fase 1.  

Der skal sendes notifikationer til bestilleren forud for brug - f.eks. 1 uge, 1 dag og 1 

time med mulighed for "let" accept eller afbestilling (ved et enkelt klik, der dog ved af-

bestilling skal genbekræftes). 

Der skal være tale om notifikationer ved e-mail og/eller ved SMS, begge muligheder 

skal kunne vælges af brugeren. 

Der er tale om et almindeligt krav, der skal være opfyldt ved levering. Der er tale om 

et funktionelt krav. 

 

2. Digitale kørebøger - overblik over hvor og hvordan bilerne kører som grundlag for 

statistik (tjenestebiler), samt grundlag for kørselsrefusion (kørsel i private biler). 

2.1.  Digitale kørebøger i Styrelsens tjenestebiler. Fase 1.  

I dag udfylder medarbejdere manuelle kørebøger på papir, hvor dato, initialer, start, 

slut og antal kørte km anføres. Dette skal kunne erstattes af digitale kørebøger med en 

høj grad af automatik. 

Registrering af kørsel i tjenestebil starter ved, at en medarbejder logger sig på med sit 

Mifare kort. Der skal ikke manuelt registreres steder, kørte km eller lignende. Herved 

er registreringen i "kørebogen" klaret – det vil sige tid, adressemæssig angivelse af 

start og slut, rute og antal kørte km er angivet.  

Alle medarbejdere er indehaver et Mifare kort, der kan anvendes til at identificere sig 

med overfor den anordning, der sidder i bilen. 
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Der er tale om et mindstekrav, der skal være opfyldt ved levering. Der er tale om et 

funktionelt krav. 

Det påhviler leverandøren at sikre, at der ske integration til Mifare kort. 

 

2.2. Digitale kørebog (APP) til kørsel i private biler. Fase 2.  

I dag noterer medarbejderne deres kørsel i egne biler manuelt for senere at foretage 

en rejseafregning i det fællesstatslige rejseafregningssystem Rejs Ud. 

En medarbejder skal kunne registrere en kørsel ved alene at taste "start" og "slut" og 

uden manuelt at skulle taste steder og kørte km. Endvidere rute. Herved er rejseafreg-

ningen klaret.  der henvises til option 6.2. Der er ikke krav om form. Teknologi er valg-

fri, f.eks. APP på medarbejders telefon og medarbejderkort. 

Styrelsen har et antal udkørselspunkter (faste lokationer samt yderligere et antal geo-

grafiske punkter). Mellem disse punkter og den enkelte bopæl, ydes der ikke kørselsre-

fusion, men først når der er kørt forbi/længere end disse punkter. Den digitale kørebog 

skal derfor være i stand til – efter forudgående registrering centralt i det bagvedlig-

gende system – automatisk at registrere, når der køres forbi punkterne og de derefter 

kørte km, der udløser kørselsgodtgørelse. Hvis en kørsel starter før et udkørselspunkt 

skal dette også kunne registreres automatisk/eller ved at starte APP’en/efterregulere. 

Den digitale kørebog skal være i stand til, at man enkelt kan trykke ”pause” og ”slut 

pause” i en kørsel uden at man dermed skal gøre yderligere for at registrere den op-

rindeligt planlagte rute. Baggrunden er, at det kan forekomme, at brugeren foretager 

et privat ærinde, der ikke skal udløse kørselsrefusion.  

Privatkørsel, der registreres i APP, skal aldrig kunne vises for ansatte i Fødevarestyrel-

sen, herunder administratorer. Den kørende skal kunne se disse kørsler. 

Et eksempel kan være: Start Hillerød, der køres tjenstligt til Roskilde. Den tilsynsfø-

rende kører privat til Ringsted og fortætter til Køge. Afstanden mellem Roskilde skal 

automatisk beregnes, som tjenstlig kørsel. 

Der er flere lignende kørselsmønstre, hvorfor der i tilbuddet ønskes tilkendegivet be-

regnings algoritmer og betjeningsvejledning, er det let at foretage rettelser. 

Det skal være muligt at vælge mellem forskellige startadresser f.eks. i form af en drop 

down menu, herved udgås, at APP skal tændes før, man møder på arbejde. 

Krav til integration til Rejs Ud 2, jf. bilag 1. 

Der skal kunne overføres én samlet afregning – fordelt på de enkelte køredage – for en 

måned, der kan godkendes på én gang. 

Der er tale om et almindeligt krav, der skal kunne opfyldes ved levering. Der er tale 

om et funktionelt krav. 

2.3.  Overførsel af data til RejsUd. Fase 2. 

Der skal kunne overføres data til RejsUd løbende, hvorved den enkelte medarbejder 

kan få udbetalt kørselsgodtgørelse på baggrund af såvel høj som lav takst. I visse til-

fælde, f.eks. kørsel til kursus afregnes til lav takst, det skal kunne vælges og kunne 

indlæses sammen med andre kørsler, som minimum månedsvis. Data skal kunne over-
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føres og modtages kørsel med oplysning om tid, antal kørte km, rute, herunder stop. 

Det skal beskrives hvordan dette opnås. 

 

Der er tale om et almindeligt krav, der skal være opfyldt ved levering. Der er tale om 

et funktionelt krav. 

2.4. Rapportering til SKAT. Fase 2. 

Der skal kunne aflægges for hver enkelt medarbejder et regnskab, der opfylder SKAT’s 

krav, dvs. opgørelse af privatkørsel og kørsel for Fødevarestyrelsen 

Der er tale om et almindeligt krav, der skal være opfyldt ved levering. Der er tale om 

et funktionelt krav. 

2.5. Benyttelse af APP. Fase 2. 

APP skal kunne fungere uafhængig af internetforbindelse. Hvorfor det skal være nemt 

at reetablere de kørsler, der måtte mangle, hvis der ikke har været internetdækning. 

Der er tale om et almindeligt krav, der skal være opfyldt ved levering. Der er tale om 

et funktionelt krav. 

2.6.  

 

3. Statistik og ledelsesinformation, rapportdel på grundlag af 1 og 2. 

3.1.  Kørsel i Fødevarestyrelsens tjenestebiler. Fase 1.  

Der ønskes et rapportmodul, der kan skabe overblik over hvordan og hvornår der kø-

res – køremønstre. Behovet er både oversigter for hele Styrelsen, for lokationer, samt 

for enheder og sektioner. Der skal også kunne trækkes rapporter på personniveau 

samt for den enkelte bil. 

Opgjort på som minimum på person, bil, enhed, ugedag, dato, måned. og antal køre-

dage, kørte timer, antal km, postnumre, ruter og udkørselspunkter. 

Der er tale om et minimumskrav, der skal være opfyldt ved levering. Der er tale om et 

funktionelt krav. 

3.2.  Geografisk placering af tjenestebiler – opgjort per lokation. Fase 1.  

Skal opdateres løbende, således at Styrelsen via systemet kan se, hvor bilen sidst blev 

brugt. Placering skal kunne vises på et kort i systemet – standard som f.eks. ”Krak” el-

ler ”Google Maps”. 

Man skal kunne vælge hvilke lokationer eller hvilke lokationers biler man ønsker at se 

på en nem og enkelt måde. 

3.3.  Kørsel i private biler. Fase 2.   

Der ønskes et rapportmodul, der kan skabe overblik over hvordan og hvornår der køres 

– køremønstre. Behovet er både ovesigter for hele Styrelsen, for lokationer, samt for 

enheder og sektioner. Der skal også kunne trækkes rapporter på personniveau. 

Opgjort på som minimum person, enhed, ugedag, dato, måned. og antal køredage, kø-

retimer, antal km, postnumre, ruter. 

Der er tale om et almindeligt krav. 
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3.4. Udnyttelsesgrad Fødevarestyrelsens tjenestebiler. Fase 1.  

Minimum km per dag, uge, måned og år; antal køredage. Skal kunne opgøres for hele 

Styrelsen (som gennemsnit og lignende), per lokation, per enhed. 

Der er tale om et minimumskrav, der skal være opfyldt ved levering. Der er tale om et 

funktionelt krav. 

3.5. Kørselsmønstre. Fase 1.  

Ugedage og tidspunkter for kørsel, markering af om der køres mere end én gang per 

dag. 

Der er tale om et minimumskrav, der skal være opfyldt ved levering. Der er tale om et 

funktionelt krav. 

4. Drift - administration af værkstedsregninger, tid til syn, dækskifte mv. 

4.1.  Det skal være muligt at spore en bil, så den aktuelle placering kan findes. Fase 2.  

Der er tale om et minimumskrav, der skal være opfyldt ved levering. 

Desto mere præcis sporingen er - antal meters forskel på angivelse og faktisk placering 

- jo højere vil det blive vurderet. Det er tale om et almindeligt krav. 

4.2.  Der skal kunne sendes notifikationer til relevant navngivne postkasser f.eks. ”Biler 

Aalborg@fvst.dk” i en række situationer, f.eks. næste syn. Fase 2.  

Der er tale om et almindeligt krav. Der er tale om et funktionelt krav. 

4.3.  Grunddata på bil, blandt andet til brug for styring af vedligeholdelse/reparation mv. af 

bilflåden. Fase 2.  

Der skal registreres en række informationer tilknyttet hver bil fx fysisk placering (f.eks. 

Glostrup kælder), kategori og tilknytning til enhed/lokation (se punkt 7.9), indregistre-

ringsdato, bilmodel, energiform (benzin/diesel/el), registreringsnummer, dato for syn, 

reparation, hjulskift, service, salg (skrotning), inventar, advarselstrekant, benzinkort. 

Det skal være muligt for FVST administratorer at oprette/nedlægge felter – f.eks. skal 

der kunne oprettes felt (med 16 cifre) til brobizz/commuter fare. 

Der er tale om et mindstekrav, der skal være opfyld ved levering. Der er tale om et 

funktionelt krav. 

 

5. Videre proces  

 

Der gennemføres et offentligt EU-udbud efter kriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud. Fø-

devarestyrelsen forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud. 

Udbuddet offentliggøres onsdag den 17. februar 2016, og processen er herefter følgende: 

 

Tidsplan (tentativ) 

 4. april 2016, Frist for indsendelse af spørgsmål 

11. april 2016, Frist for indsendelse af tilbud 

2. maj 2016, Offentliggørelse af vindende tilbud 
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12. maj 2016, Stand-still periode ophører 

20. maj 2016, Kontraktunderskrivelse 

1. september 2016, fase 1 idriftsættes 

1. november 2016, fase 2 idriftsættes 
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Bilag 1: Kørebogsformat 

 

Filformat: 

Format: <ddMMyyyy>_<ean>_<count>.xml  

Example: 20102015_790001545666_1234.xml 

Trip description: 

Element Data type Description 

TripId Int Internal  trip ID 

userRef String User RejsUd reference 
userName String Name  

vehicleRegNum String Vehicle registration number. 

startLocation Location element Departure address and time 
endLocation Location element Destination address and time 

distance Double Driven distance in KM 

originalStartLocation Location element Departure address and time 
originalEndLocation Location element Destination address and time 

originalDistance Double Driven distance in KM 

reimbursementValue Double Reimbursement in DKK 
reimbursementRate String Rate used to calculate the value 

projectRef String Project RejsUd reference 

dayVisitRule Bool True is trip is hit by the 60 day rule 
purpose String Purpose of the trip 

note String User's trip description 

uploadDate DateTime Date and time of upload. 
Format ‘yyyy-MM-dd HH:mm:ss’ 

organizationName String Name om organization 
ean String EAN number 

Trip Location description: 

Element Data type Description 

address Address element An address. 
time DateTime Date and time at the location. 

Format ‘yyyy-MM-dd HH:mm:ss’ 

Trip Address description: 

Element Data type Description 

addressLine Text Street and number 

postalCode Text Zip code 
city Text City 

country Text Country 

 

XML Example: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<trips> 
   <trip> 
      <TripId>1</TripId> 
      <userRef>123</userRef> 
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   <userName>Maria Larsen</userName> 
      <vehicleRegNum>AB1234</vehicleRegNum> 
      <startLocation> 
         <location> 
            <address> 
               <addressLine>Violhaven 19</addressLine> 
               <postalCode>2765</postalCode> 
               <city>Smørum</city> 
               <country>Danmark</country> 
            </address> 
            <time>2015-10-18 11:04:12</time> 
         </location> 
      </startLocation> 
      <endLocation> 
         <location> 
            <address> 
               <addressLine>Storegade 34</addressLine> 
               <postalCode>2300</postalCode> 
               <city>København S</city> 
               <country>Danmark</country> 
            </address> 
            <time>2015-10-18 11:32:33</time> 
         </location> 
      </endLocation> 
      <distance>26.6</distance> 
      <originalStartLocation> 
         <location> 
            <address> 
               <addressLine>Violhaven 19</addressLine> 
               <postalCode>2765</postalCode> 
               <city>Smørum</city> 
               <country>Danmark</country> 
            </address> 
            <time>2015-10-18 12:45:21</time> 
         </location> 
      </originalStartLocation> 
      <originalEndLocation> 
         <location> 
            <address> 
               <addressLine>Storegade 34</addressLine> 
               <postalCode>2300</postalCode> 
               <city>København S</city> 
               <country>Danmark</country> 
            </address> 
            <time>2015-10-18 11:32:33</time> 
         </location> 
      </originalEndLocation> 
      <originalDistance>26.6</originalDistance> 
      <reimbursementValue>67.4</reimbursementValue> 
      <reimbursementRate>Lav</reimbursementRate> 
      <projectRef>XY15523523</projectRef> 
      <dayVisitRule>false</dayVisitRule> 
      <purpose>Møde</purpose> 
      <note>Til møde med en kunde</note> 
      <uploadDate>2015-10-19 23:00:00</uploadDate> 
   <organizationName>Fødevarestyrelsen</organizationName> 
      <ean>123123123</ean> 
   </trip> 

 

 
   <trip> 
      <TripId>1</TripId> 
      <userRef>123</userRef> 
   <userName>Maria Larsen Johansen</userName> 
      <vehicleRegNum>AB1234</vehicleRegNum> 
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      <startLocation> 
         <location> 
            <address> 
               <addressLine>Storegade 34</addressLine> 
               <postalCode>2300</postalCode> 
               <city>København S</city> 
               <country>Danmark</country> 
            </address> 
            <time>2015-10-18 15:48:43</time> 
         </location> 
      </startLocation> 
      <endLocation> 
         <location> 
            <address> 
               <addressLine>Lillegade 54</addressLine> 
               <postalCode>2791</postalCode> 
               <city>Dragør</city> 
               <country>Danmark</country> 
            </address> 
            <time>2015-10-18 16:21:54</time> 
         </location> 
      </endLocation> 
      <distance>16.0</distance> 
      <originalStartLocation> 
         <location> 
            <address> 
               <addressLine>Storegade 34</addressLine> 
               <postalCode>2300</postalCode> 
               <city>København S</city> 
               <country>Danmark</country> 
            </address> 
            <time>2015-10-18 15:48:43</time> 
         </location> 
      </originalStartLocation> 
      <originalEndLocation> 
         <location> 
            <address> 
               <addressLine>Lillegade 58</addressLine> 
               <postalCode>2791</postalCode> 
               <city>Dragør</city> 
               <country>Danmark</country> 
            </address> 
            <time>2015-10-18 16:21:54</time> 
         </location> 
      </originalEndLocation> 
      <originalDistance>12.0</originalDistance> 
      <reimbursementValue>23.4</reimbursementValue> 
      <reimbursementRate>Lav</reimbursementRate> 
      <projectRef>DC123232</projectRef> 
      <dayVisitRule>true</dayVisitRule> 
      <purpose>Møde</purpose> 
      <note>Til møde med en kunde</note> 
      <uploadDate>2015-10-19 23:00:00</uploadDate> 
    <organizationName>Fødevarestyrelsen</organizationName> 
      <ean>123123123</ean> 
   </trip> 
</trips> 
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Bilag A2 

Grænseflader og integrationer 

Følgende tabel er en oversigt over de grænseflader og integrationer, der ønskes etableret. Der kan 

på et senere tidspunkt komme krav til andre integrationer, hvorfor det forudsættes, at Løsningen har 

veldefinerede, åbne grænseflader. I tabellerne fremgår, hvilket andet system, der skal være snitflade 

til, hvorvidt der skal hentes og/eller afleveres data, samt hyppigheden af udvekslingen.  

De konkrete krav til integrationer følger i nedenstående afsnit efter tabellen.  

 

 

Figur 1 - Oversigt over Løsningens integrationer 

 

Tabel 1: Integrationer og hyppighed for dataudveksling 

Systemnavn Kravreference Til / fra Løsningen Hyppighed for dataudveksling 

Navision Stat  Til og Fra Minimum en gang dagligt skal der 
modtages data fra Navision – der skal 
kunne sendes data pr. kommando til 
Navision.  

ØSLDV (SQL server)  Fra Minimum en gang dagligt 

ØSLDV EDW (SQL server)  Fra Minimum en gang dagligt 

Excel  Til og Fra Pr. kommando 

SOL (SQL server)  Fra Pr. kommando 

Fordelingsmotor (excel)  Til og fra Pr. kommando 
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Krav til grænseflader og integrationer  
 

Krav til grænseflader og integrationer  

Krav-id Krav-

type 

Krav Reference 

Krav-01  MK  Navision Stat 

Løsningen skal indeholde integration til Navision Stat, såle-

des det er muligt at eksportere data fra Løsningen til Navi-

sion Stat pr. kommando og omvendt ved en natlig opdate-

ring en gang pr. døgn. 

Integrationen skal foretages i overensstemmelse med Mo-

derniseringsstyrelsens retningslinjer for integration til Navi-

sion jf. referencen. 

Navision Stat er hostet hos KMD Hosting på Modernise-

ringsstyrelsen hosting-aftale. 

http://www.modst.dk/Systemer/Navi

sion-Stat/Generisk-

integrationssnitflade 

 

 

Krav-02  K Opgradering til NAV 7.0 

Leverandøren skal beskrive konsekvenserne af en opgrade-

ring af Kundens Navision Stat til NAV 7.0 for den planlagte 

integrationsmetode.  

 

Krav-03  K ØSLDV 

Løsningen skal indeholde integration til ØSLDV, således det 

er muligt at importere data fra ØSLDV til Løsningen ved en 

natlig opdatering en gang pr. døgn. 

Integrationen skal foretages i overensstemmelse med Mo-

derniseringsstyrelsens retningslinjer for integration til ØS-

LDV jf. referencen. 

ØS LDV er hostet hos KMD Hosting på Moderniseringssty-

relsen hosting-aftale.  

http://www.modst.dk/Systemer/OES-

LDV/IT-Administrator 

 

Krav-04  K ØSLDV EDW 

Løsningen skal indeholde integration til ØSLDV EDW, såle-

des det er muligt at importere data fra ØSLDV EDW til Løs-

ningen ved en natlig opdatering en gang pr. døgn. 

ØSLDV EDW er Kundens berigede ØSLDV-løsning og hostet 

hos Kunden selv som ØSLDV er det en SQLserver. 

 

Krav-05  K SOL 

Løsningen skal kunne integrere til SOL, således at det er 

muligt at foretage en lønfremskrivning i SOL, som kan im-

porteres til Løsningen.  

SOL er Kundens lønprognose kube, som er  hostet hos 

Kunden selv, som ØSLDV er det en SQLserver. 

 

Krav-06  MK Excel  

http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Generisk-integrationssnitflade
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Generisk-integrationssnitflade
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Generisk-integrationssnitflade
http://www.modst.dk/Systemer/OES-LDV/IT-Administrator
http://www.modst.dk/Systemer/OES-LDV/IT-Administrator
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Krav til grænseflader og integrationer  

Krav-id Krav-

type 

Krav Reference 

Løsningen skal understøtte mulighed for at importere data 

fra Excel til Løsningen samt eksportere data fra Løsningen 

til Excel til videre behandling. Dette skal forekomme, når 

en bruger af Løsningen sender en kommando herom. Kun-

den har bl.a. en fordelingsmotor i Excel, som der skal kun-

ne eksporteres data til (regnskab og budget) og importeres 

omfordelt data fra. 

Krav-07  K Opdatering af data i Løsningen 

Løsningen skal understøtte mulighed for at få oplyst, hvor-

vidt de natlige opdatering er udført korrekt, herunder skal 

det være muligt at foretage en afstemning af, hvilke data 

der ikke er sendt afsted.  

 

 


