Moderniseringen af Datafordeleren
Informationsmøde den 7. september 2022

Velkomst
• Jesper Weng Haar, kontorchef for Fællesoffentlig Datadistribution,
byder velkommen.

Velkomst
Stine Kern Licht

Halfdan Reschat

• Projektleder for SDFI

• Projektleder for Netcompany

• Tidl. projektleder for GD1/GD2
testprojekt

• Tidl. arkitekt for BBR & DAR

• stkel@sdfi.dk

• hre@netcompany.com

Agenda
• Velkomst
• Orientering
• Baggrund
• Tidsplan
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(Pause)
• Modernisering

• Fremtidig involvering
• Spørgsmål

Praktisk information:
• Stil gerne spørgsmål undervejs
(virtuelle deltagere: skriv spørgsmål i chatten)
• Slides udsendes efterfølgende
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Orientering:

Baggrund

Ny leverandør
• Baggrund for genudbud af Datafordeleren:
• Kontraktudløb
• Moderniseringsbehov
• Effektiviseringsbehov

• SDFI har valgt Netcompany som leverandør af drift og modernisering af
Datafordeleren.
• Netcompany overtager Datafordeleren fra KMD.

• Netcompany har erfaring fra både registersiden og anvendersiden.
• Leverandør for registre: BBR, DAR og Ejerfortegnelsen
• Leverandør for flere anvendere, bl.a. Søfartsstyrelsen og Styrelsen for IT og Læring

• SDFI & Netcompany har sammen store visioner for den Moderniserede Datafordeler.

Orientering:

Tidsplan

Tidsplanens faser
• Den Nuværende Datafordeler
• Afklaring – Opstarte projektet og afklare samt præcisere detaljer for transition og modernisering.
• Transition – Etablere Datafordeleren ved Netcompany og transitionere hertil på transitionsdagen.

• Den Moderniserede Datafordeler
• Design og planlægning – Nedbryde moderniseringsbehov og -tiltag i en detaljeret udviklingsplan, samt
implementere et proof of concept til demonstration af udvalgte dele af produktvisionen for
modernisering.
• Udvikling – Implementere moderniseringstiltag, med løbende udrulning af leverancer med ny
funktionalitet.

• Drift
• Drift og vedligehold – Løbende sikring af stabil drift for Datafordeleren fra transitionsdagen.
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Orientering:

Transition

Mål: ”Usynlig” transition
• Ambition om, at det udefra – så vidt muligt – ikke kan mærkes, at der er sket en transition.
• Dette både for anvendere og for registre.

• Mål om ingen nedetid ifm. transitionsdagen
• Ingen nedetid for tjenester for Anvendere.
• Minimal forsinkelse af dataopdateringer.

• Afklaring i gang om muligt niveau for opnåelse af dette mål.

En-til-en transition
• Mål om 1:1 flytning af den Nuværende Datafordeler.
• Funktionalitet, snitflader og domæner uændrede.
• Brugeropsætninger (brugere, abonnementer, etc.) og sikkerhed (certifikater, etc.) uændrede.

Netcompany

KMD

1:1

Paralleldrift ifm. transition
• Paralleldrift i transitionen for at forsøge at undgå nedetid og pause i opdateringer.
• Periode med NC DAF og KMD DAF kørende samtidig med fuld data og funktionalitet – inden transitionsdagen.
• Datareplikeringsmekanisme til løbende i paralleldriften at få registres dataopdateringer ind på Datafordeleren ved
Netcompany, på lige fod med Datafordeleren ved KMD.

• Transitionsdag, hvor der kun overleveres opdateret brugerdata og overdrages domæner (DNS).

KMD
NC

Påvirkning af registre og anvendere
• Anvendere og registre, der har IP whitelist for Datafordeleren, skal tilføje de
nye IP-adresser hertil inden transitionsdagen.
• Udmelding om præcise IP-adresser kommer i god tid forud for transitionsdagen.

• BBR & DAR skal skifte til batch/FTP datareplikering fra start af paralleldriften
og frem til ca. 1 måned efter transitionsdagen.
• Andre registre bruger allerede kun batch/FTP datareplikering.

• Såfremt yderligere påvirkninger identificeres nødvendige, udmeldes disse
også i god tid forud for transitionsdagen.

10 minutters pause

Orientering:

Modernisering

Målsætninger med modernisering
Effektivisering

Funktionel kvalitet

Systemets ydeevne

Sikkerhed og servicekontinuitet

Time-to-market

Understøtte nye teknologiske
og forretningsmæssige behov

Tværgående samarbejde

Målsætninger med modernisering
Effektivisering

•
•
•

Effektiv drift og vedligeholdelse
Øget automatisering af
driftsopgaver
Modulopdelt it-arkitektur

Sikkerhed og servicekontinuitet

•
•
•

Overholde gældende lovgivning
Fuld tillid til Datafordeleren, som
samfundskritisk infrastruktur
Håndteringen af store
personhenførbare dataregistre

Funktionel kvalitet

•

•
•

Høj kvalitet i udstillet
funktionalitet
Opfylde anvendere og registres
behov
Øget brugervenlighed

Time-to-market

•
•

Vedligehold og videreudvikling
med kortere time-to-market.
Kortere tid fra behov for ny
funktionalitet til at denne er
udviklet og udrullet.

Tværgående samarbejde

•
•

Understøtte distribution og
anvendelse af Grunddata.
Sikre en høj grad af transparens
for planlægning og udførsel af
drift og udvikling.

Systemets ydeevne

•
•
•
•

Høje krav til driftseffektivitet
Skalere med forsat stigende
anvendelse
Håndtere periodevise peaks.
Skærpede krav til svartider

Understøtte nye behov

•
•

Fleksibel og tilpasningsklar til
nye/justerede behov.
Understøtte et generelt stigende
behov for realtidsdata.

De 17 moderniseringsbehov
SDFI har identificeret 17 moderniseringsbehov, som konkretiserer de syv forretningsmæssige målsætninger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MB1:
MB2:
MB3:
MB4:
MB5:
MB6:
MB7:
MB8:
MB9:
MB10:
MB11:
MB12:
MB13:
MB14:
MB15:
MB16:
MB17:

Etablering af den Moderniserede Datafordeler i en modulær it-arkitektur
Udvidet understøttelse af versionering
Etablering af funktionalitet ved brug af standardprogrammel
Øget brug af dynamisk skalering af kapacitet til drift
Øget automatisering af Testmiljøer
Øget brug af automatiseret test
Optimering af hændelser samt hændelsesgenerering
Optimering af logning og overvågning via logning
Optimering af distribution af geodata
Optimering af indlæsning af data
Optimering af forespørgsels- og udstillingsværktøjer
Optimering af understøttelse af udstilling af data i nær realtid
Etablering af automatisering af konfigurering af tjenester
Optimering af filudtræk
Optimering af funktionalitet til selvbetjening
Optimering af understøttelse af kopiregistre
Optimering af håndtering af metadata

Udvalgte moderniseringsbehov
For registre og anvendere er følgende moderniseringsbehov særligt relevante.

Modulær it-arkitektur
•

Muligt at udvikle og/eller udskifte moduler uafhængigt af andre
moduler.

Optimeret udstilling af data i nær realtid
•

Sikre kort tid fra indlæsning af dataopdateringer til udstilling.

•

Hændelsesgenerering i nær-realtid, med hændelsesbeskeder
tilgængelige umiddelbart efter, at dataopdatering er indlæst.

Optimeret indlæsning af data
•

Øge kapaciteten på indlæsning, så data indlæses i en
tilfredsstillende hastighed.

Automatisering af konfigurering af Tjenester
•

Smidig tilpasning af tjenester, uafhængigt af Datafordelerleverandøren.

Optimering af forespørgsels- og udstillingsværktøjer
•

Standardprogrammel til forespørgsler og udstilling af data.

•

Fleksible søge-/opslagsmuligheder til rådighed for anvenderne

•

Minimere behov for filudtræk.

Produktvision
Standard udstillingsfunktionalitet for al data
• Ingen behov for registres specificering af tjenester.

• Betydeligt mindre DLS-arbejde for registre.

Én samlet og sammenhængende data-/udstillingsmodel
• På tværs af alle registre.

Anvenderes egen sammensætning af forespørgsler
• Fleksibel opslagslogik.
• Samme opslagsfunktionalitet for al data (som en anvender
har rettighed til)
• Anvendere kan ’skræddersy’ forespørgsler iht. konkrete
behov
• Samme logik for opslag, hændelser og udtræk

Nuværende funktionalitet for tjenester, hændelser og filudtræk videreføres, så anvendere løbende kan overgå til ny funktionalitet.

Produktvision
Hændelser på dataniveau
• Ikke som separate objekter.
• Hændelsesinformation om ændret data som
attribut på det ændrede dataobjekt.

Lettere adgang til nutidsdata
• Temporal/bitemporal data kan dog også tilgås.

Interaktiv dokumentation til
sammensætning af forespørgsler
• Forespørgselsværktøj til let at få behov
opfyldt.
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Produktvision
Hændelser på dataniveau
• Ikke som separate objekter.
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Udviklingsplan for modernisering
Nuværende
Datafordeler

20 uger

20 uger

20 uger

20 uger

Udviklingsleverance 1

Udviklingsleverance 2

Udviklingsleverance 3

Udviklingsleverance 4

Moderniserede
Datafordeler

Videreudvikling

Tjenester

Hændelser

Geodata

Filudtræk

Iterativ
videreudvikling

Nutidsdatabase

Udvidet
sikkerhedsmodel

Optimeret
indlæsning af
data

Kopiregistre

Yderligere
fremtidige
behov

Ny IT-arkitektur

Optimeret
selvbetjening

Datamodel
versionering

Ny logning og
overvågning

Interaktiv
dokumentation

Øget testautomatisering

Fremtidig
involvering

Involvering ifm. transition
• Registermyndigheder og anvenderorganisationer bliver løbende orienteret gennem transitionsfasen.

• Enkelte pilot-registre deltager i transitionsprojektet.
• SDFI tager kontakt til udvalgte registre. Hvis andre registre ønsker at deltage, kan I kontakte SDFI.

• Behov for pilot-anvendere (tilmelding på næste slide).
• Angivet tidsperiode er den nuværende forventede periode, men kan blive justeret.
Transitionsforberedelse
(nov ’22 – apr ’23)

Pilot-register

▪ Test af replikering til nye testmiljøer ▪ Verificering af replikering til produktionsmiljø
▪ Test af udstilling af replikeret data
▪ Verificering af udstilling af replikeret data
▪ Test af tjenester på testmiljøer

Pilot-anvender

Paralleldrift
(mar ’23 – maj ’23)

▪ Ibrugtagning/afprøvning af Datafordeleren i
produktionsmiljøet ved Netcompany inden
transitionsdagen

Behov for pilot-anvendere til transition
Spor

• Har din organisation mulighed for at deltage som
pilot-anvender i transitionsfasen?

Transitionsforberedelse

• Hvilke spor af transitionen kan I deltage i?

(nov ’22 – apr ‘23)

• Transitionsforberedelse og/eller paralleldrift?

REST-tjenester

• REST-tjenester, geotjenester, filudtræk, hændelser, etc.?

• Hvilke registre kan I teste dette for?
• Skriv disse i skema iht. funktionalitet og spor

• Meld tilbage til Pernille Juel Ilie (pejil@sdfi.dk) med
udfyldt skema (til højre) for mulig deltagelse
• Opfordring til deltagelse og skema til udfyldelse udsendes
til alle deltagere på mail efter mødet i dag.

Funktionalitet

• Hvilken funktionalitet kan I teste?

BBR, DAR

Paralleldrift
(mar ’23 – maj ‘23)

BBR, DAR

JSON/XML filudtræk -

-

Geodata filudtræk

MAT

MAT

WFS/WCS

DAGI

-

WMS/WMTS

-

-

PULL-hændelser

-

-

PUSH-hændelser

BBR, DAR

-

Pilot-anvender tilmeldingsskema
(eksempel på udfyldelse)

Involvering ifm. modernisering
• Der etableres en governance for involveringen, som understøtter den agile udvikling.

• Governance vil tage udgangspunkt i og blive præsenteret i:
• Anvenderforum
• Registerforum
• Arkitekturforum

• Involvering indebærer mulighed for påvirkning af valgte moderniseringstiltag og
prioritering heraf.
• I løbet af foråret 2023 udmeldes mulighederne for deltagelse i design og planlægning af
den Moderniserede Datafordeler, samt for den efterfølgende udviklingsfase.

Spørgsmål?

