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1. Generelle krav til Leverandøren 

I det følgende angives Kundens generelle krav til Leverandøren. 

Generelle krav 

Krav-id Krav-type Krav Reference 

Krav-01  K Leverancesprog 

Leverancesproget, og al såvel skriftlig som mundtlig kommunikation 

mellem på den ene side Leverandøren, dennes rådgivere, support, 3. 

parter i øvrigt og på den anden side Kunden, skal være på dansk. 

Al brugervejledning, herunder vejledninger til brugere af Løsningen 

forstået som både superbrugere, administratorer mv skal være på 

dansk. Egentlig systemdokumentation, der ikke er brugerrettet kan 

være udfærdiget på engelsk, men ikke på andre sprog. 

 

Krav-02  MK Tavshedspligt 

Alle medarbejdere hos Leverandøren skal overholde kravene om tavs-

hedspligt efter reglerne i LBK nr. 433 af 22/04/2014 (Forvaltningslo-

ven). 

Alle medarbejdere hos Leverandøren skal tillige holde oplysninger om 

Kundens forhold fortroligt.  

Leverandøren skal endvidere på Kundens forlangende tiltræde en 

fortrolighedserklæring. 

 

Krav-03  K Samarbejdsorganisation 

Leverandøren skal indgå i samarbejdsorganisationen. 

Under implementering af systemet nedsættes en styregruppe med 

repræsentanter for Leverandør og kunde. Repræsentanter skal besidde 

mandat og beslutningsmyndighed til at træffe de nødvendige beslut-

ninger. Styregruppen holder indtil 3 møder i løbet af implementerings-

perioden 

Efter implementering består samarbejdsorganisationen af en navngiven 

repræsentant for Leverandør og kunde, der kan indkaldes til møde 

med en uges varsel på den ene parts begæring. 
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2. Ikke-funktionelle krav 

2.1 Krav til sikkerhed 

I det efterfølgende beskrives sikkerhedskrav til Leverandørens udvikling samt til Løsnin-

gen. Løsningen skal udarbejdes og være i overensstemmelse med sikkerhedsstandarden 

ISO27001 / 27002 eller være i overensstemmelse med andre tilsvarende standarder. 

Krav til sikkerhed 

Krav-id Krav-

type 

Krav Reference 

Krav-04  MK ISO27001 / 27002 

Løsningen, leverancer og udvikling skal understøtte overholdelse af 

sikkerhedsstandarden ISO27001 Version 2013 samt ISO27002 version 

2014. 

 

Krav-05  MK Lovgivningsmæssige krav 

Løsningen skal understøtte overholdelse af den til enhver tid gældende 

lov om behandling af personoplysninger (p.t. lov nr. 429 af 31. maj 

2000), herunder sikkerhedsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 528 af 

15/06/2000) og rettighedsvejledningen (vejledning nr. 126 af 

10/7/2000). 

Leverandøren skal dokumentere, at Løsningen kan leve op til 

kravene i disse, samt hvorledes dette gøres. 

Ifølge lov om behandling af personoplysninger § 41, stk. 1 må behand-

ling af persondata kun finde sted efter instruks fra den dataansvarlige, i 

dette tilfælde Fødevarestyrelsen. 

Der er personhenførbare data, som skal behandles i løsningen, og disse 

ønskes som udgangspunkt ikke håndteret uden for EU's grænser. Leve-

randøren er derfor forpligtet til at oplyse i hvilke lande data vil blive 

håndteret, såvel af Leverandøren som af eventuelle underleverandører. 

Såfremt der i kontraktperioden kommer nye lande til, skal Fødevaresty-

relsen skriftligt godkende dette i hvert enkelt tilfælde. 

LOV nr. 429 af 31. maj 

2000, herunder sikker-

hedsbekendtgørelsen, 

BEK nr. 528 af 

15/06/2000 og ret-

tighedsvejledningen, 

VEJ nr. 126 af 

10/7/2000. 

Krav-06   Løsningen skal overholde gældende regler for brug af cookies 

Hvis cookies benyttes skal gældende regler/lovgivning for brug af cooki-

es overholdes. 

 

Krav-07   Løsningen skal overholde gældende skattelovgivning  

Krav-08  MK Andre lovmæssige krav 

Leverandøren skal sikre, at Fødevarestyrelsen som minimum altid kan få 

foretaget sikkerhedsmæssige ændringer (rettelse af fejl eller ændrede 

sikkerhedsmæssige krav), således Fødevarestyrelsen opfylder sin lovfor-

pligtigelse.  

 

 

Krav-09  K Krav til overholdelse af Informationssikkerhedspolitik  Se underbilag om 

Fødevarestyrelsens  
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Krav til sikkerhed 

Krav-id Krav-

type 

Krav Reference 

Leverandøren skal overholde Kundens Informationssikkerhedspolitik i det 

omfang, det er aktuelt for Løsningen.  

Informationssikker-

hedspolitik 

Krav-10  K Dataintegritet  

Løsningen skal være sikret mod tab eller dublering af data, eksempelvis 

ved overførsel mellem to systemer eller i forbindelse med at Løsningen, 

applikationen eller udvekslingsparten går ned. 

 

Krav-11  MK Tilgængelighed  

Da Fødevarestyrelsens biler vil kunne komme ud i geografiske områder 

uden teledækning, skal applikationen på klient enheder kunne fungere 

uden teledækning. 

 

Krav-12  MK Sikker håndtering og udveksling af data: 

Det skal sikres, at alle informationer, der udveksles, herunder i særde-

leshed personoplysninger og brugerID/passwords, udveksles under 

hensyntagen til: 

• Fortrolighed 

• Integritet og autenticitet 

• Uafviselighed 

Al ekstern datakommunikation skal krypteres.  

http://www.datatilsyne

t.dk/offentlig/sikkerhed

/transmission-over-

internettet/ 

 

2.1.1 Autentifikation, autorisation og brugerstyring 

 

Autentifikation, autorisation og brugerstyring 

Krav-id Krav-

type 

Krav Reference 

Krav-13  K Autentifikation 

Det må ikke være muligt at få adgang til Løsningen eller dele af Løsnin-

gen, uden at der er gennemført autentifikation af brugeren.  

 

Krav-14  K Autorisation 

De enkelte rettigheder i Systemet, herunder brugeradministration, skal 

kunne sammensættes i roller, således at hvis en bruger tildeles en rolle, 

får vedkommende rettigheder til at udføre de funktioner, der er tilknyttet 

rollen. Herunder skal den rollebaserede adgang implementeres således, 

at der kan være ansvarsadskillelse i forhold til de transaktioner hvor en 

person skal udføre transaktionen og en anden (f.eks. en leder) skal 

godkende den før den kan få effekt. 

 

Krav-15   Leverandørens brugere og sikre passwords  

http://www.datatilsynet.dk/offentlig/sikkerhed/transmission-over-internettet/
http://www.datatilsynet.dk/offentlig/sikkerhed/transmission-over-internettet/
http://www.datatilsynet.dk/offentlig/sikkerhed/transmission-over-internettet/
http://www.datatilsynet.dk/offentlig/sikkerhed/transmission-over-internettet/


5 
 

Autentifikation, autorisation og brugerstyring 

Krav-id Krav-

type 

Krav Reference 

Der må kun benyttes personlige brugere. Privilegerede brugere hos 

Leverandøren skal bruge stærke passwords (min. 9 tegn dvs. mindst et 

lille bogstav, stort bogstav, tal og specialtegn). de skal ændre deres 

passwords regelmæssigt (hver 3. måned), og deres aktiviteter skal log-

ges, overvåges og gennemgås regelmæssigt.  

System og service brugere må som udgangspunkt ikke have udvidede 

rettigheder. Passwords til system og service brugere skal være på min. 

15 tegn og være komplekse. 

Krav-16   Kundens brugere og sikre passwords 

Bookingsystem: Bruger logger på via browser med bruger-

navn/password..  

Elektronisk kørebog i bil (anordning/sender): Der anvendes Mifare-kort 

eller initialer til identifikation af medarbejder 

Elektronisk kørebog til kørsel i privat bil (APP på arbejdsmobil): Bruger 

skal ved installation af applikationen på smartphone indtaste brugernavn 

og password. Herefter skal der kun bruges password, hvis dette skal 

skiftes. 

Statistik og ledelsesinformationsmodul: Bruger logger på via browser 

med brugernavn/password. 

Brugernavne indlæses i systemet på forhånd via indlæsning fra Fødeva-

restyrelsens Active Directory. 

Passwords skal overholde Fødevarestyrelsens password politik for almin-

delige brugere (min. 8 tegn og komplekse dvs. mindst et lille bogstav, 

stort bogstav, tal eller specialtegn). de skal ændre deres passwords 

regelmæssigt (hver 3. måned), og deres aktiviteter skal logges, overvå-

ges og gennemgås regelmæssigt). 

 

Krav-17   Skift af password 

Der skal være en password-skift funktion, således at brugerne selv kan 

skifte deres passwords.  

Funktionen skal automatisk notificere brugerne om, at passwords skal 

skiftes hver 3.måned. Hvis passwords ikke skiftes, skal brugerne låses 

ude af systemet. 

Det skal være muligt at få et nyt password tildelt, hvis brugerne glemmer 

deres password. 

 

Krav-18   Timeout af bruger login 

Løsningen skal på sikker måde understøtte en timeout-funktion. Baseret 

på inaktivitet i et vist antal minutter. Der skal kunne justeres på antal 

minutter ved set-up af løsningen. 

Dog skal der ikke være timeout i forhold til elektroniske kørebøger hver-
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Autentifikation, autorisation og brugerstyring 

Krav-id Krav-

type 

Krav Reference 

ken til tjenestebiler eller til kørsel i private biler. 

Krav-19   Sessionsfastholdelse 

Leverandøren skal sikre at en brugers session fastholdes ved hjælp af 

anerkendte sessionsfastholdelsesteknikker. 

 

Krav-20   Blokering af adgangsforsøg 

Løsningen skal blokere mod uberettigede adgangsforsøg jf. Sikkerheds-

bekendtgørelsen. Hvis der inden for en fastsat periode er registreret et 

nærmere fastsat antal på hinanden følgende afviste adgangsforsøg fra 

samme arbejdsstation, IP-adresse eller med samme brugeridentifikation, 

skal der blokeres for yderligere forsøg. Periode og antal aftales nærmere 

med Kunden, og det skal kunne justeres, hvis der f.eks. sker ændringer i 

trusselsbilledet. 

Leverandøren skal følge op på de afviste forsøg. Kunden orienteres, hvis 

der er afvigelser (aftales nærmere) eller hvis der er behov for justerin-

ger. Der rapporteres til Kunden om eventuelle blokeringer. Kunden orien-

teres straks, hvis interne brugere blokeres. 

 

Krav-21   Der må kun være offentlig adgang til relevante services 

Der må ikke benyttes anonyme eller ikke-personlige adgange. 

Services skal som udgangspunkt være blokeret for anonym adgang. 

 

 

2.1.1.1 Bruger- og rettighedsstyring 

Løsningen skal kunne håndtere flere forskellige roller, der skal kunne se forskellige dele 

af Løsningen og have tilknyttet specifikke rettigheder. 

Krav til bruger- og rettighedsstyring 

Krav-id Krav-

type 

Krav Reference 

Krav-22  K Tildeling af rettigheder af interne brugere. 

Løsningen skal indeholde en rollebaseret bruger/rettighedsstyring. Løs-

ningen skal understøtte roller således, at hvis en bruger tildeles en rolle, 

får vedkommende rettigheder til at udføre de funktioner, der er tilknyttet 

rollen. En bruger kan have flere roller med dertil tilknyttede rettigheder.  

Rettigheder for interne brugere i Løsningen skal kunne tildeles og diffe-

rentieres på baggrund af brugernes roller og tilhørsforhold i Kundens 

organisation.  

Roller og deres sammensætning af rettigheder aftales med Kunden, og 

skal løbende kunne vedligeholdes.  
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Krav til bruger- og rettighedsstyring 

Krav-id Krav-

type 

Krav Reference 

Krav-23  K Vedligeholdelse af roller 

Kunden skal kunne tildele og vedligeholde forskellige brugerroller i Løs-

ningen, herunder tildele/fjerne rettigheder i Løsningen til en brugerrolle. 

Enhver bruger på Løsningen har en eller flere roller.  

 

Krav-24   Initial opsætning 

Løsningen skal ved løbende idriftsættelser have opsat et relevant sæt af 

roller samt et antal brugere, der afspejler Fødevarestyrelsens organisati-

on. 

 

Krav-25   Brugeradministration 

Løsningen skal understøtte at flere brugere/rettigheder/roller kan admi-

nistreres/ændres på en gang.  

 

Krav-26   Rapportering af roller og rettigheder 

Der skal findes Rapportfunktioner til dokumentation af brugere, deres 

tilknytning til brugerroller og brugerrollernes rettigheder i Løsningen, jf. 

ISO 27002. 

 

 

2.1.2 Udviklingsproces og –miljøer 
Krav til udviklingsproces og -miljø 

Krav-id Krav-

type 

Krav  Reference 

Krav-27  K Sikker software udvikling 

Der skal anvendes en veldokumenteret og internationalt anerkendt 

metode til sikker udvikling af software, f.eks. CERT Secure Coding Stan-

dards, jf. ISO/IEC 27002, afsnit 14. 

 

Krav-28   Sikkerhedsanalyse og -test 

Der skal gennemføres sikkerhedsanalyse og test af Løsningen i overens-

stemmelse med en anerkendt standard. Findings og observationer skal 

dokumenteres, og Kunden eller en af Kunden valgt tredjepart, kan til 

enhver tid udføre compliancetest i forhold til den anvendte standard. 

Godkendelse af test er en forudsætning for godkendelse af idriftsættelse. 

 

Krav-29   Løsningen skal initielt og løbende gennem vedligeholdelsesperi-

oden sikres mod kendte sårbarheder, beskytte brugeroplysnin-

ger og løsningen skal beskyttes mod ondsindede brugere. 

Det er Leverandørens ansvar at sikre applikationer og drift mod kendte 

sårbarheder. 

 

Krav-30   Brugernavne og passwords skal krypteres 

Brugernavne og password skal krypteres med stærk kryptering, dette 
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Krav til udviklingsproces og -miljø 

Krav-id Krav-

type 

Krav  Reference 

gælder både i transmission og når data lagres og logges. 

 

2.1.3 Øvrige sikkerhedskrav 
Øvrige sikkerhedskrav 

Krav-id Krav-

type 

Krav Reference 

Krav-31   Logning 

Der skal ske logning i overensstemmelse med krav i Bekendtgørelse om 

sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som 

behandles for den offentlige forvaltning (bekendtgørelse nr. 528 af 

15/06/2000) og kravene i ISO27002:2014. Dette indbefatter som mini-

mum: 

 Gennemførte og afviste autentifikationsanmodninger. 

 Anvendelse af særlige rettigheder. Rettigheder der forstås som 

værende særlige afklares med Fødevarestyrelsen.  

 Behandling af følsomme personoplysninger, dvs. anmeldelsespligtige 

behandlinger, skal jf. kravene i kapitel 3 i sikkerhedsbekendtgørel-

sen alle følges, dvs.: ” § 19. Der skal foretages maskinel registrering 

(logning) af alle anvendelser af personoplysninger. Registreringen 

skal mindst indeholde oplysning om tidspunkt, bruger, type af an-

vendelse og angivelse”. 

 Aktiviteter udført af systemadministratorer og operatører inden for 

Leverandørens ansvarsområde. 

 Samtlige systemfejl jf. kravtyperne beskrevet i bilag 6 – Servicemål. 

For alle oprettelser i loggen, skal tidspunkt for handlingen, oplysning om 

handlingen (f.eks. filhåndtering), samt brugerens identitet fremgå, f.eks. 

brugerens brugernavn. 

Log-oplysninger skal ydermere være beskyttet mod manipulation og 

tekniske fejl og kunne udtrækkes, monitoreres og udskrives. 

 

Krav-32   Etablering af revisionsspor 

Det skal være muligt at registrere og benytte information om brugers 

(eller services) aktiviteter, således at der i relevante tilfælde er mulighed 

for at etablere et revisionsspor eller udføre andre kontroller i forhold til 

anvendelsen. 

 

Krav-33   Forslag til revisionsspor 

Kunden ønsker, at Leverandøren kommer med forslag til, hvordan et 

meningsfuldt revisionsspor kan sammensættes og hvordan dette på en 
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Øvrige sikkerhedskrav 

Krav-id Krav-

type 

Krav Reference 

sikker måde kan tilgås af den centrale administrator.  

Typiske aktiviteter inkluderer: 

Logning  

Proaktiv monitorering,  

Udtræk af rapporter 

Krav-34  MK Logningslister skal overvåges ved regelmæssig kontrol 

Leverandøren er ansvarlig for at gennemgå logs regelmæssigt og rappor-

tere om kritiske forhold. 

Leverandøren er ansvarlige for at gennemgå kompenserende foranstalt-

ninger regelmæssigt, for at sikre at virksomhedens sikkerhed ikke er 

blevet kompromitteret. 

 

 

2.2 Krav til brugervenlighed 

Brugervenlighed relaterer til, at Løsningen er let at lære og huske, effektiv i daglig brug, 

god til at håndtere fejl og behagelig at bruge. 

 

Brugervenlighed 

Krav-id Krav-

type 

Krav Reference 

Krav-35  MK Sikring af brugervenlighed 

Leverandøren skal redegøre for, hvordan brugervenlighed sikres. 

Redegørelsen skal indeholde Leverandørens stillingstagen til forskellige 

aspekter af Løsningens brugervenlighed, herunder tilgængelighed af 

Løsningen samt vejledningsmateriale, online-hjælp og øvrig kommuni-

kation til brugerne. 

Bookingsystem: Brugere skal kunne bevæge sig rundt i løsningen med 

et minimum af klik, der skal være genvejstekster og on-line let tilgæn-

gelige vejledninger med eksempler. 

Elektronisk kørebog i bil (anordning/sender): Senderen skal være let at 

starte/stoppe og i øvrigt betjene uden mange tastninger og lignende. 

Elektronisk kørebog til kørsel i privat bil (APP på arbejdsmobil): APP 

skal være let at starte/stoppe og i øvrigt betjene uden mange tastnin-

ger og lignende, 

Statistik og ledelsesinformationsmodul: Brugere skal kunne bevæge sig 

rundt i løsningen med et minimum af klik, der skal være genvejstekster 

og on-line let tilgængelige vejledninger med eksempler. 
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Brugervenlighed 

Krav-id Krav-

type 

Krav Reference 

 

Krav-36  K Online hjælp 

Der skal generelt i Løsningen være kontekstsensitive hjælpefunktioner. 

 

Krav-37  K Slutbrugernes opfattelse af Løsningen 

Løsningen skal være brugervenlig, hvilket forstås som: 

 Let at lære at anvende, herunder, intuitiv brugergrænsefla-

de, forståeligt sprog og terminologi, passende kontekstaf-

hængig vejledning 

 Effektiv i daglig brug, således brugerne med få klik kan navi-

gere rundt i Løsningen 

 God til at håndtere fejl, herunder, begrænsning af mulighed 

for brugerfejl og tydelig vejledning i udbedring af brugerfejl 

samt robusthed over for andre typer fejl i Løsningen. 

 Behagelig at bruge, herunder, at brugerne oplever, at løsnin-

gen gør deres arbejdsopgaver nemmere at udføre. 

 

 

 

 

 

 

Krav-38  K Brugervenlighed på brugerhardware og programmel 

Løsningen skal understøtte brugervenlighed på de former for hardware 

og programmel, som fremgår af Bilag 2 – Kundens it-miljø. 

Leverandøren skal beskrive præcist hvordan løsningen virker, således 

at en fuld bedømmelse kan ske herigennem. Alternativt skal Leveran-

døren stille test-mulighed til rådighed på et sted efter Kundens anvis-

ninger, ligesom Kunden også anviser tid, i forbindelse med evaluerin-

gen af tilbuddet – op til 10 brugere skal samtidigt kunne teste løsnin-

gen. 

 

Krav-39  K Sigende fejlmeddelelser 

Løsningen skal komme med sigende fejlmeddelelser, når f.eks. bruger-

ne foretager sig noget, de ikke kan/må eller systemet går ned. Med 

sigende fejlmeddelelser menes f.eks. meddelelser, som guider brugeren 

i, hvad de skal foretage sig.  
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2.3 Datamodel 

Nedenstående krav tager udgangspunkt i Fødevarestyrelsens logiske datamodel. 

Både datamodellen og idealprocesserne er designet sådan, at en lang række Aktiviteter 

vil kunne automatiseres. 

Datamodel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er derfor meget vigtigt, at logikken i den logiske datamodel respekteres. 

 

Krav relateret til datamodel 

Krav-id Krav-

type 

Krav Reference 

Krav-40  K Logikken i den logiske datamodel skal følges ved design af den fysiske 

database. 

Leverandøren skal redegøre for, hvilke dele af den logiske datamodel der 

ikke vil kunne følges. 

 

Krav-41  K Datatyper (tekst, tal, postnummer, osv.) skal så vidt muligt valideres ved 

datafangst, så brugere bremses i at fodre Løsningen med invalide data. 

 

 

  

SYSTEMET 

 

 

Kørebog 

Booking 

Statistik 

Bilservice 

Rejs Ud 

Mifare kort 

AD Grunddata 

Outlook 
PC/Tablet/Evt. 

Smartphone 

APP eller anord-

ning 
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2.4 Uddannelse 

Kunden ønsker selv at stå for gennemførelse af uddannelsen af Kundens Medarbejdere, 

dog med undtagelse af Kundens Superbrugere, Kundens administratorer og Kundens 

drift-afdeling. 

   

Uddannelse  

Krav-id Krav-

type 

Krav Reference 

Krav-42  MK  Levering af uddannelsesmateriale 

Forud for uddannelse af Kundens superbrugere og admini-

stratorer skal det samlede uddannelsesmateriale foreligge. 

 

Krav-43  K Uddannelse af Kundens administratorer og Kundens 

Superbrugere 

Leverandøren skal levere uddannelse af både Kundens 

Administratorer og Kundens Superbrugere. Dette skal 

foregå i to forskellige uddannelsesspor, hvortil der også 

skal udarbejdes brugervejledninger. 

Leverandøren skal i sit tilbud tage udgangspunkt i, at der 

skal uddannes i alt 4 administratorer og 15 superbrugere. 

 

Krav-44  MK Uddannelsesmateriale til Kundens driftsafdeling  

3 uger før idriftsættelse hos Kunden skal der udleveres 

særligt uddannelsesmateriale til Kundens driftsafdeling, 

således at Kunden kan håndtere eventulle fejlsøgninger, 

idriftsættelser mv. 

 

Krav-45  MK Uddannelse af Kundens driftsafdeling  

Senest 7 (syv) arbejdsdage inden idriftsættelse skal Kun-

dens driftsafdeling modtage undervisning i Løsningen, 

således at Kunden kan håndtere eventulle fejlsøgninger, 

idriftsættelser mv.  
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2.5 Arkitektur og miljøer 

 

Arkitektur og miljøer 

Krav-id Krav-

type 

Krav Reference 

Krav-46  K Arkitektur  

Tilbudsgiver skal beskrive arkitekturen og redegøre for:  

 Løsningens lag- og komponentopbygning efter principper om ser-

vice orienteret arkitektur (SOA).  

 Opbygning af Løsningens centrale database.  

 Mulighed for til- og frakobling af interne og eksterne services via 

Løsningens integrationslag.  

 Mulighed for at opsætte og konfigurere xxx, Tabeller og Rapporter 

uden behov for kodning. 

 i hvilken udstrækning den specificerede løsning består af adskilte 

og udskiftelige elementer til understøttelse af brugergrænseflade, 

proces og service. 

 

 

 

 

 

 

Krav-47  K Anvendelse af standardkomponenter i Løsningen 

Tilbudsgiver skal redegøre for, i hvor høj grad den tilbudte Løsning er base-

ret på standardkomponenter. Der skelnes i den forbindelse mellem fire 

kategorier af indgående elementer, og tilbudsgiver skal redegøre for, hvor 

stor en del af den samlede Løsning, hver kategori udgør: 

1. Standardkomponenter, som er gennemprøvede og har mindst 10 kø-

rende referencer. 

2. Komponenter, som allerede er udviklet og har mindst én kørende refe-

rence. 

3. Nyudviklede komponenter. 

Leverandøren skal desuden redegøre for i hvilken udstrækning den specifice-

rede løsning anvender åbne standarder, standardiserede grænseflader og 

åbne formater til udveksling af data. 

 

Krav-48  K Skalerbarhed 

Løsningen skal kunne skaleres ved en stigning i antallet af brugere, således 

servicemålene fortsat overholdes. En stigning af antallet af brugere vil blive 

håndteret som en ændringsanmodning jf. bilag 9 – Ændringsanmodning. 

Se bilag 6 Servicemål 

Krav-49  K Kundens driftsmiljø  

Applikationerne skal kunne afvikles fra Kundens IT-enheder driftsplatform 

uden væsentlige ændringer.  

Se bilag 2 - Kundens 

it-miljø 
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2.6 Grænseflader og integrationer 

Følgende tabel er en oversigt over de grænseflader og integrationer, der ønskes etable-

ret. Der kan på et senere tidspunkt komme krav til andre integrationer, hvorfor det for-

udsættes, at Løsningen har veldefinerede, åbne grænseflader.  

I tabellerne fremgår, hvilke andre systemer, 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 

Systemnavn Kravreference Til / fra Løsningen Hyppighed for dataudveksling 

AD  Til Natlig kørsel 

Outlook / Exchange  Fra Realtime 

Mifare kort   Til Realtime 

RejsUd  Fra Natlig kørsel 

GPS  Til Realtime 

Baggrunden og sammenhæng i 
integration fremgår af kravspeci-
fikation. 

   

2.6.1 Krav til grænseflader og integrationer  

 

Krav til grænseflader og integrationer  

Krav-id Krav-

type 

Krav Reference 

Krav-50    Dokumentation af integrationer 

Hver enkelt integration skal dokumenteres. Dokumentationen leveres 

senest 14 dage efter idriftsættelse. 

 

  Mobilkontrol 

Hvis løsningen indebærer, at der skal installeres en applikation på tele-

foner skal denne applikation kunne skubbes ud til brugerne ”automatisk” 

via Telenor Mobilkontrol 

 

2.6.2 Krav afledt af de forvaltningsmæssige krav 

 

Løsningen er omfattet af de forvaltningsmæssige krav i offentlighedsloven og af kravene 

om journalpligt fra Statens Arkiver. 

 Det betyder, at  

 alle relevante oplysninger skal kunne afleveres til Statens arkiver i bestemte elektro-

niske formater jf. Statens Arkivers regler, se: 

http://www.sa.dk/content/dk/for_statslige_myndigheder/aflevering/it-systemer . 

Der er således følgende generelle krav: 

http://www.sa.dk/content/dk/for_statslige_myndigheder/aflevering/it-systemer
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Generelle krav i forbindelse med journalpligt 

Krav-51  MK Overholdelse af forpligtelser i henhold til Offentlighedsloven 

Løsningen skal sikre, at Kunden kan overholde sine forpligtigelser i hen-

hold til offentlighedsloven ved at Leverandøren tilbyder en Løsning enten 

med eller uden integration til Kundens ESDH-system. 

Se 

http://www.sa.dk/cont

ent/dk/for_statslige_m

yndighe-

der/aflevering/it-

systemer 

Krav om journalpligt 

Krav-52  K Aflevering til Statens Arkiver 

Al relevant dokumentation og kommunikation håndteret af Løsningen 

skal kunne afleveres til Statens Arkiver i de korrekte formater, jf. Statens 

Arkivers regler, således at Kunden på basis af Løsningen alene kan 

overholde sine forpligtigelser i henhold til forvaltningsloven. 

Løsningen skal ligeledes kunne godkendes af Statens Arkiver til afleve-

ring af data. 

Se 

http://www.sa.dk/cont

ent/dk/for_statslige_m

yndighe-

der/aflevering/it-

systemer 

Krav-53  K Godkendelse fra Statens Arkiver 

Det er Leverandørens ansvar at Statens Arkiver godkender systemet til 

aflevering. 
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 Krav t i l  driften af Løsningen 

2.7 Indledning 

Dette underbilag beskriver kravene til Leverandørens ydelser i forhold til driften af Løs-

ningen. 

Driften skal foregå hos Leverandøren eller dennes underleverandør og omfatte alt udstyr 

og Programmel, der er nødvendigt for at overholde Kontraktens krav. 

2.8 Introduktion til ydelsens omfang og indhold 

Leverandørens ydelser i forhold til drift består overordnet set af tilvejebringelsen en stan-

dard webbaseret løsning, bestående af følgende overordnede moduler/dele, der er nær-

mere beskrevet i kravspecifikation: 

Bookingsystem. 

Elektronisk kørebog i bil (anordning/sender).  

Elektronisk kørebog til kørsel i privat bil (applikation på smart phone).  

Statistik og ledelsesinformationsmodul 

2.9 Etableringsydelsen 

Gennem etableringsydelsen etableres Leverandørens grundlag for varetagelse af drift og 

vedligeholdelse af Leverancen.  

2.10 Overtagelsesfasen afsluttes med et kort intensivt testforløb (1 arbejdsdag), hvor 

ydelserne til 1. fase testes før ibrugtagningen den 1. september 2016 og et andet testfor-

løb (1 arbejdsdag), hvor ydelserne til 2. fase testes før ibrugtagningen den 1. november 

2016. Løbende drift. 

Den løbende drift finder sted i hele aftaleperioden indtil aftaleophør. I det efterfølgende 

introduceres de overordnede ydelser forbundet med den løbende drift. 

2.10.1 Lokaliteter 

Leverandøren varetager den løbende vedligeholdelse af driftslokaliteter, herunder ek-

sempelvis nødstrømsanlæg, brandslukning og køling mv. Endvidere foretager Leverandø-

ren løbende overvågning af driftslokaliteterne for at sikre overholdelsen af servicemål og 

opretholdelse af sikkerhedsprocedurer. 

2.10.2 Driftsmiljø, herunder infrastruktur, udstyr og programmel 

Leverandøren varetager den løbende vedligeholdelse af driftsmiljøer, infrastruktur, udstyr 

og Programmel. Endvidere foretager Leverandøren løbende overvågning af dette for at 

sikre overholdelsen af servicemål og opretholdelse af det krævede sikkerhedsniveau. 

2.10.3 Overvågning og rapportering 

Leverandøren skal overvåge driftsmiljøet for at sikre overholdelse af servicemål, herunder 

tilgængelighed og performance af løsningen.  
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Leverandøren varetager således løbende overvågning af samtlige ydelser omfattet af Af-

talen.  

Det er endvidere Leverandørens opgave at foretage løbende rapportering i forhold til 

f.eks. driftsstatus, incidents og overholdelse af servicemål. Rapporteringens omfang fast-

lægges med Kunden. 

2.10.4 Dokumentation og konfigurationsstyring 

Leverandøren er ansvarlig for dokumentation og konfigurationsstyring. 

2.10.5 Sikkerhed og beredskab 

Leverandøren skal overholde de sikkerhedsmæssige krav, der er til ydelsen, herunder 

bl.a. backup og løbende vedligeholdelse af beredskabsplaner og ophørsplaner. Leveran-

døren skal ligeledes løbende vedligeholde sikkerhedsprocedurer, herunder eksempelvis i 

forhold til fysisk og logisk adgang, elektronisk kommunikation, beskyttelse af personop-

lysninger m.v. Endelig sikrer Leverandøren backup, restore og disaster recovery i forhold 

til det omfattede udstyr og infrastruktur. 

2.10.6 Hjemtagelse 

Hjemtagelse finder sted i forbindelse med aftaleophør. 

Leverandøren er ansvarlig for at assistere i forbindelse med hjemtagelse som angivet i 

Kontrakten. 

 

2.11 Overordnede krav 

Krav til Drift – overordnede krav 

Krav-id Krav-

type 

Krav Reference 

 K Databehandleraftale 

Løsningen skal indeholde følsomme personoplysninger, derfor skal der 

indgås en Databehandleraftale jf. persondataloven. 

Standard databehandleraftale er vedlagt. 

 

 

 

2.12 Krav til etablering 

 

Krav til etablering 

Krav-id Krav-

type 

Krav Reference 

Krav-01  MK Etablering af driftsmiljø 

Leverandøren skal etablere et samlet driftsmiljø, der i sin helhed og i sine 

enkeltdele har tilstrækkelig kapacitet til afvikling af Leverancen og opfylde 
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Krav til etablering 

Krav-id Krav-

type 

Krav Reference 

de opstillede servicemål, jf. kontraktens bilag om Servicemål. 

Krav-02  K Tidsplan for etablering af driftsydelser 

Driftsydelserne etableres, så det muliggør ibrugtagning af Løsningen jf. de 

milepæle der anføres i kravspecifikationen.. 

 

Krav-03  K Overvågningsplatform 

Leverandøren har ansvaret for levering af en samlet overvågningsplatform 

for Leverancen.  

 

Krav-04   Webserver opsætning skal følge best practice 

Webserveren skal opsættes jf. best practice og jf. anbefalede sikkerhedstil-

tag. 

Bilag fra IT 

Krav-05   Styresystemer og databaser opsætning skal følge best practice 

Styresystem og database skal opsættes jf. best practice og jf. anbefalede 

sikkerhedstiltag. 

Bilag fra IT 

Krav-06   Miljøet skal være segmenteret 

Frontend (web), applikationslag, og databaselag skal være adskilt af 

firewalls. 

 

 

2.13 Krav til løbende drift 

2.13.1 Generelle krav 
Krav til løbende drift – generelle krav 

Krav-id Krav-

type 

Krav Reference 

Krav-07  MK Sikker og stabil drift 

Leverandøren skal efter idriftsættelsen yde alle de services og leverancer, 

herunder stille tilstrækkelig kapacitet til rådighed, der er nødvendig for en 

sikker og stabil drift af det samlede miljø i henhold til servicemålene be-

skrevet i bilag 10  

 

Krav-08  K Tilkald af underleverandører  

Leverandøren har det fulde ansvar for at tilkalde eventuelle underleveran-

dører/tredjepartsleverandører, hvis der er behov for tilkald. Leverandøren 

skal selv afholde udgifter til eventuelle serviceaftaler og udføre de nød-

vendige foranstaltninger under hensyntagen til servicemålene jf. underbi-

lag 10 (Servicemål).. 

 

Krav-09  K Løbende vedligehold af udstyr  

Leverandøren skal løbende vedligeholde udstyr således, at det er overens-

stemmende med bedste praksis i markedet og således, at de fastsatte 
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Krav til løbende drift – generelle krav 

Krav-id Krav-

type 

Krav Reference 

servicemål jf. bilag 10 (Servicemål) overholdes. 

Krav-10  K Løbende vedligehold af Programmel  

Leverandøren skal løbende vedligeholde Standardprogrammel og Kunde-

specifikt Programmel, herunder løbende idriftsætte opgraderinger.  

Alt Programmel skal, med mindre andet aftales med Kunden, altid være 

opdateret i forhold til det af den relevante producent anbefalede version 

og sikkerhedsniveau. Der skal følges en fælles afstemt og godkendt chan-

ge management procedure. 

 

Krav-11  K Sikker bortskaffelse/destruktion 

Leverandøren skal sikre, at alle lager- og datamedier, der bortskaffes, 

håndteres sikkerhedsmæssigt korrekt og efter de retningslinjer, der gæl-

der for offentlige myndigheder. 

Leverandøren skal således sikre, at bortskaffelsen sker på en sikkerheds-

mæssigt forsvarlig vis, herunder at alle data destrueres ved en dokumen-

teret hensigtsmæssig procedure, hvad enten denne er mekanisk eller 

digital. 

 

Krav-12  MK Håndtering af sårbarheder 

Forsøg på misbrug og/eller kompromittering af Løsningen, herunder op-

ståede sårbarheder, skal kunne identificeres, eksempelvis gennem over-

vågning, periodisk inspektion af logfiler mv.  

Det er Leverandørens ansvar at sårbarheden håndteres. 

Enhver sårbarhed skal kategoriseres som en fejlkategori 1.  

 

Krav-13  MK Sikkerhedshændelser skal rapporteres 

Leverandøren skal uden ugrundet ophold rapportere detaljeret om ind-

trufne sikkerhedshændelser i sin applikation og sit miljø, samt hvilke tiltag 

Leverandøren eventuelt har gjort for at afbøde sikkerhedsbristen.  

Leverandøren skal underrette Fødevarestyrelsen såfremt Leverandøren 

bliver bekendt med sikkerhedsmæssige problemstillinger eller mangler i 

forhold til såvel lovgivning som driften af it-løsninger og efter behov fore-

slå mulige ændringer. 

 

 

 

2.13.2 Kapacitets- og performancestyring 

 

Krav til løbende drift - kapacitets- og performancestyring 

Krav-id Krav-

type 

Krav Reference 

Krav-14  K Uvarslede driftsforstyrrelser   
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Krav til løbende drift - kapacitets- og performancestyring 

Krav-id Krav-

type 

Krav Reference 

Der må ikke forekomme driftsforstyrrelser på grund af uvarslet overskri-

delse af de aftalte kapacitetsgrænser. Leverandøren skal proaktivt gen-

nem løbende kapacitetsplanlægning sikre, at miljøerne har tilstrækkelig 

lagerplads og øvrig kapacitet og yder en performance i henhold til de 

indgåede.  

Kapacitetsplanlægningen skal ske gennem planlægning, overvågning af 

de samlede aktuelle leverancer, kvalitetsniveauer og forbrugsmængder 

samt gennem optimering og skalering af driftsmiljøerne. 

 

 

2.13.3 Overvågning 
Krav til løbende drift – overvågning 

Krav-id Krav-

type 

Krav Reference 

Krav-15  K Overvågning og alarmer  

Leverandøren skal for alle ydelser omfattet af aftalen levere overvågning, 

således at alle driftsforstyrrelser, herunder potentielle driftsforstyrrelser, 

udløser alarm og fejlmeldes.  

Alle hændelser, der potentielt kan medføre, at servicemålene jf. kontrak-

tens bilag 10 (Servicemål) overskrides, skal udløse alarmer.  

 

 

Krav-16  K Reaktion på overvågning 

I fald der aktiveres alarmer mv., der kræver umiddelbar reaktion fra 

Leverandøren, skal disse tiltag iværksættes umiddelbart, således at 

driftsforstyrrelser kan reduceres.  

 

2.13.4 Servicesupport 
Krav til løbende drift – Servicesupport 

Krav-id Krav-

type 

Krav Reference 

Krav-17  K Incident-, problem- og change management  

For så vidt angår servicesupport, herunder incident-, problem- og change 

management, skal Leverandøren levere driftsydelsen, således at den 

samlede ydelse kan leveres inden for servicemålene.  

 

 

Krav-18  K Servicevindue / planlagt nedetid 

Kunden skal orienteres om planlagt nedetid / service vinduer. 
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2.13.5 Dokumentation 
Generelle krav til dokumentation 

Krav-id Krav-

type 

Krav Reference 

Krav-19  K Dokumentation af programmel 

Leverandøren er forpligtet til at sikre, at der altid findes opdateret doku-

mentation over hvilket programmel, det vil sige samtlige programmelty-

per omfattet af Kontrakten, der er installeret på Kundens udstyr. 

 

Krav-20  K Plan for hjemtagelse af data 

Leverandøren skal varetage udarbejdelsen af en plan for hjemtagelse af 

Kundens data, der skal omfatte alle relevante ydelser og aktiviteter for-

bundet med hjemtagelse af data til Kunden og/eller en af Kunden udpe-

get tredjemand, jf. underbilag xx (Procedurer ved aftaleophør). 

Udarbejdelsen af plan for hjemtagelse skal ske i forbindelse med udvik-

ling og/eller implementeringen af Leverancen, og planen skal være god-

kendt af Kunden inden første idriftsættelse. 

 

 

2.13.6 Krav til sikkerhed, bredskab og backup 
Krav til løbende drift - sikkerhed, beredskab, backup 

Krav-id Krav-

type 

Krav Reference 

Krav-21  MK Leverandøren skal sikre at der foretages daglig backup  

Leverandøren skal sikre, at der foretages daglig backup af alle relevante 

dele af miljøerne omfattet af Kontrakten, herunder f.eks. systemdata, 

konfigurationsdata, databaser, transaktionsdata, applikationsdata mv. i et 

sådan omfang, at det er muligt for Leverandøren at foretage reetablering 

af IT-miljøet under opfyldelse af relevante servicemål.  

 

 

Krav-22   Restore og test af Restore 

Leverandøren skal tilsikre, at der kan foretages Restore af data fra back-

ups i henhold til de gældende servicemål bilag 10 (Servicemål). 

Restore testes en gang årligt, såfremt Kunden måtte ønske det. Såfremt 

Kunden anmoder om testgennemførelse, så aftaltes omfanget af testen 

nærmere mellem Kunden og Leverandøren. 

 

Krav-23   Beredskab 

Leverandøren skal udarbejde en it-beredskabsplan og sikre at den er 

kendt af medarbejdere og af Kunden. Leverandøren skal beskrive roller 

og ansvar – og fordeling af opgaver mellem parterne. 

Leverandøren forpligter sig til at medvirke og gøre sit yderste i forbindel-

se med afhjælpning af beredskabssituationer. 

Beredskabsplanen skal testes en gang årligt, såfremt Kunden måtte 
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Krav til løbende drift - sikkerhed, beredskab, backup 

Krav-id Krav-

type 

Krav Reference 

ønske det. 

Krav-24   Leverandørens driftscenter  

Leverandøren skal sikre tilstrækkelig skalsikring af driftscenter. Driftscen-

ter skal være indrettet med nødstrømsanlæg samt brand- og vandalar-

mer.  

 

Krav-25   Myndighedsspecifik revisionserklæring 

Leverandøren skal benytte en revisorerklæring af typen ISAE 3402 type 2 

vedrørende behandling af persondata. 

Erklæringerne skal udarbejdes af en uafhængig 3.-part i form af et stats-

autoriseret revisionsfirma. Såfremt Leverandøren anvender underleve-

randører til udførelse af opgaver, skal erklæringerne i relevant omfang 

også inkludere disse. 

Erklæringerne leveres en gang årligt til Kunden. 

 

Krav-26   Kundens adgang til driftscentre og backup-lokation  

Kunden og dennes revisorer har med 14 dages varsel ret til på forlan-

gende at opnå adgang til relevante lokationer og dokumentation hos 

Leverandøren og eventuelle underleverandører op til en gang årligt, 

herunder at foretage inspektion. Leverandøren skal stille relevante res-

sourcer til rådighed for en sådan gennemgang.  

 

Krav-27   Opdatering af antivirus  

Leverandøren skal dagligt foretage opdateringer af antivirus software 

(signaturfiler). 

 

Krav-28   Logning og sikkerhedsrapporter  

Leverandøren skal foretage logning af alle forretnings- eller sikkerheds-

mæssige hændelser i produktionsmiljøet jf. logningskrav.. 

 

Krav-29   Beskyttelse mod ondsindede angreb og sikring af it-faciliteter 

Leverandørens egne it-faciliteter og -services skal være beskyttet mod 

ondsindede angreb, utilsigtede skader, naturlige risici og uautoriseret 

fysisk adgang såsom men ikke begrænset til firewall, DMZ, antivirus, 

overvågning, logning, UPS, generator, mv. 

Dette skal være dokumenteret i form af en BFIH-certificeret (BFIH er 

Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark) eller anden 

sikkerhedscertificering. Certificering skal fornyes en gang årligt. 

 

 

Krav-30   Restore og disaster-recovery 

Rammes Leverandørens lokation af en katastrofe, er det Leverandørens 

ansvar at reetablere alle applikationer, herunder alle underliggende 

elementer, der skal til for at drive den enkelte applikation i overensstem-
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Krav til løbende drift - sikkerhed, beredskab, backup 

Krav-id Krav-

type 

Krav Reference 

melse med servicemålene, f.eks. programmel, data, kommunikationsin-

frastruktur, udstyr m.v., i overensstemmelse med bilag 6 (Servicemål) 

eller i underbilag 7.4 (Servicemål).  

 

Krav-31   Sikkerhedsanalyse og –test 

Der skal gennemføres sikkerhedsanalyse og -test af Løsningen i overens-

stemmelse med en anerkendt standard mindst en gang årligt og ved 

større ændringer af Løsningen. Findings og observationer skal dokumen-

teres, og udleveres til Kunden, hvis denne ønsker det. 

Leverandøren skal oplyse, hvilke sikkerhedsstandarder Leverandøren 

anvender. 

Alternativ kan leveres revisorerklæring, der dækker samme. 

 

 

2.13.7 Hjemtagelseskrav 
Hjemtagelseskrav 

Krav-id Krav-

type 

Krav Reference 

Krav-33  Hjemtagning af data 

Leverandøren skal overholde hjemtagningskravene beskrevet i underbilag 

xx (Procedurer ved aftaleophør). 

 

Krav-34  Sletning af data ved kontraktophør 

Efter aftaleophør skal der fortsat ligge backup’ede FVST data i indtil 30 

dage herefter.  

Efter denne periode, skal Leverandøren sikre at alt data er slettet, og ikke 

kan genskabes.  

 

 


