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1. Grundlag 
 

Grundlaget for løsningsbeskrivelse er følgende dokument: 

Allonge 2 til Kontrakt om Projekt Bedre Borgerservice dateret 16. november 2010. 

  

2. Baggrund 
 

Kontrakten vedr. Projekt Bedre Borgerservice indeholder en option om udvikling og implemen-
tering af en Borgerportal. Udvikling og implementering af Borgerportalen som den er beskrevet 
i kontrakten har efter yderligere dialog mellem kunden og Leverandøren vist sig ikke at dække 
behovet og ønskerne til en fremtidig Borgerportal. 

For at afdække mulighederne har der været gennemført en foranalyse vedrørende en ny Bor-
gerportal og ud fra de skitserede løsningsmuligheder har den fælles offentlige IT-styregruppe 
(FOIS) besluttet, at udvikle og implementere den Borgerportal der i foranalysen omtales som 
”Implementeringsforslag 2: Sullissivik opgraderes til Borgerportal”. 

I dette scenarie etableres en selvstændig borgerportal, men indenfor rammerne af Sullissiviks 
brand og organisation. Princippet er, at den eksisterende sullissivik.gl udbygges og opgraderes 
til at være en reel borgerportal.  

Indeværende dokument indeholder den konkrete løsningsbeskrivelse, der fastsætter hvad der 
skal leveres i forlængelse af Allonge 2. 
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3. Underskrift 
 

Ved underskrift accepteres den i nærværende dokument beskrevne tidsplan og løsningsbeskri-
velse. Løsningsbeskrivelsen angiver den samlede leverances omfang og begrænsninger. Løs-
ningsbeskrivelse er et bilag til allonge 2 til Kontrakt om Projekt Bedre Borgerservice dateret 
16. november 2010 

 

 

Hver part har modtaget en af alle parter underskrevet løsningsbeskrivelse. 

 

Dato:   Dato:  

For Grønlands Selvstyre:  For KMD A/S: 

   

Navn  Navn 

Dato:    

For Kommuner: 

   

Navn 
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4. Læsevejledning 
I løsningsbeskrivelsen vil de enkelte afsnit ofte indledes med en kort beskrivelse, i kursiv, der 
helt kort opridser tankerne bag den givne funktion. 

I det følgende vil der ofte blive refereret til ”Moxie”, som er knowledgebase delen af Moxie 
Customer Engagement spaces, tidligere nGenera. 

Når der refereres til Sullissivik menes der vidensenheden i Grønland. Sullissivik.gl refererer til 
den portal, der er under udarbejdelse, også benævnt Borgerportalen. M.sullissivik.gl refererer 
til den mobile udgave af portalen. 

I nedenstående beskrivelse er kravene til løsningen markeret på følgende måde: 

— [Kn] angiver minimumskrav til løsningen (hvor n=med en fortløbende nummerering). Disse 
krav skal løsningen som minimum leve op til og dette verificeres i forbindelse med overta-
gelsesprøven. 

Under afsnittet vedrørende prøver skitseres, hvordan de enkelte krav konstateres opfyldt. 

Alle illustrationer/tegninger er vejledende og ikke en præcis indikation af funktionalitet, place-
ring m.m. i den endelige løsning. 

 

5. Borgerportalen – den overordnede filosofi bag løsningen 

 

Det er besluttet at fokusere på hvad der giver direkte værdi for borgerne, hvilket ligger fint i 
forlængelse af løsningens – ”100% simpelt” udgangspunkt. Løsningen skal således være let 
tilgængeligt for borgere og brugerne og samtidig være let at administrere.  

I forlængelse heraf, er det besluttet at lade den nye borgerportal bygger videre på den nuvæ-
rende serviceportal, i den forstand at Moxie artikler bibeholdes og udgør det videnmæssige 
fundament i løsningen.  

Til at supplere artiklerne skabes der et nyt design i Sitecore, der suppleret med en kontaktda-
tabase og designelementer så som ”megadropdowns”, kampagnesider m.m. vil gøre det lettere 
for borgere at finde frem til den information de søger. 
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6. Løsningsdesign 
En del af filosofien bag den nye borgerportal sullissivik.gl er at lave en modulært opbygget por-
tal, således, at det senere er muligt at udvide løsningen men ny funktionalitet. Dette giver sig 
udslag i både det funktionelle og det grafiske løsningsdesign. Eksempelvis er der i det grafiske 
design lagt op til at der senere kan tilføjes en loginfunktion og på det funktionelle niveau giver 
løsningens modulopbygning gode forudsætninger for at bygge videre på den beskrevne funkti-
onalitet. 

Det konkrete løsningsdesign indeholder 3 overordnede elementer teknisk, funktionelt og gra-
fisk, som beskrives i hvert sit afsnit herunder. Disse er: 
 

Funktionelt løsningsdesign 

Indeholder en konkret beskrivelse af leverancens struktur og funktionalitet, f.eks.: 

— Hvilket indehold skal der være på forsiden – interaktion mellem elementer? 

— Hvilket indhold skal indgå på emnesider, hvor mange undersider? 

 

Grafisk design 

Hvordan skal borgerportalens grafiske design være, herunder farver, fonte, overordnet grafisk 
”designfilosofi” m.m. på portalen. 

 

Teknisk Løsningsdesign 

I dette afsnit beskrives hvilken software og hardware løsningen er baseret på. Hvilke krav stil-
les til kundens IT-miljø og hvem er ansvarlig for hvad i forhold til drift (hvis der er ændringer i 
forhold serviceaftalen) etc.  
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6.1 Funktionelt løsningsdesign 

Løsningen består af en række konkrete designelementer, der samlet set udgør den funktionelle 
del af leverancen og som beskrives særskilt herefter, disse er: 

— Internetportal bestående af følgende overordnede delelementer: 
Forside, herunder Valg af kommune og sprog 
Søgeresultatside 
Emneside med/uden kampagne 
underemneside med/uden kampagner 
Artikelside, med lovgivningslinks m.m. 
”Om Sullissivik” side på grønlandsk og dansk 
Engelsk informationsside 
Medbetjeningsside – sidevisning dedikeret til medbetjening. 
 

— Mobilportal – portal tilpasset smartphones, bestående af følgende overordnede 
delelementer: 
Forside med lettilgængeligt søgefelt samt valg af sprog og kommune 
Resultatvisning 
Artikelvisning. 
 

— Kontaktdatabase til brug i portalen 
Der etableres en kontaktdatabase i Sitecore til brug i portalen. 

 
Yderligere værktøjer og komponenter: 
 

— PDF-generator  
Placeres på artikelniveau 
Placeres på søgeresultatside. 

— ”Embed funktion” – let ”integration” af borgerportalen på andre websites. 
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6.1.1 Internetportal 

Borgerportalen består overordnet af en række forskellige sider der kan navigeres imellem. Dis-
se er som nævnt: 

— Forside, herunder valg af kommune og sprog samt informationssider 

— Søgeresultatside 

— Emneside med/uden kampagne 

— Underemneside med/uden kampagner 

— Kampagneside (Artikelside med ekstra elementer) 

— Artikelside. 

— Medbetjeningsside – sidevisning dedikeret til medbetjening. 

6.1.1.1 Forside 

Hovedtanken bag sullissivik.gl’s forside er at præsentere borgeren for et markant søgefeltet, 
og så supplere dette med henvisninger til en række kampagnesider såvel som en række andre 
funktioner og værktøjer.  

Nedenstående er en prototype på hvordan forsidens elementer forventes at se ud. Under af-
snittet grafisk løsningsdesign er det muligt at se portalens grafiske udtryk. 

 

Figur 1. 
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6.1.1.2 Splash Screen 

Et væsentligt element i løsningen er håndteringen af dels sprog og dels valg af kommune. Det-
te håndteres indledningsvist ved at borgeren bliver mødt af en Splash screen når forsiden til-
gås.  

[K6.1] Første gang brugeren tilgår portalens forside direkte vises en splash screen. Denne 
Splash screen vises kun når portalens forside tilgås direkte. Tilgår borgeren en specifik artikel 
eks. via en Google søgning så vises Splash screen ikke, men der vil derimod blive opfordret til 
at vælge kommune direkte på portalen. 

[K6.2] Borgeren skal vælge mellem om han ønsker at se den danske udgave af portalen eller 
den grønlandske, og han vil samtidig skulle vælge hvilken kommune han ønsker at se resulta-
ter fra.  

[K6.3] Det er muligt at tilgå den engelske informationsside fra forsiden, således, at personer 
der ikke behersker hverken danske eller grønlandsk kan få information om det site han/hun 
har tilgået. 

[K6.4] For at undgå at borgeren skal træffe disse valg hver gang portalens forside tilgås, er 
det muligt at gemme indstillingen (der sættes en cookie) – Det vil også være muligt at skifte 
sprog og kommune efter at selve portalen er loaded. 

Nedenstående er en stregtegning på hvordan splash sceen’ens elementer forventes at se ud. 

 

Figur 2. 
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6.1.1.3 Kommune- og sprogvalg på selve portalen 

Muligheden for at kunne skifte mellem dansk og grønlandsk sprog er en væsentlig feature på 
sullissivik.gl og løbende skift mellem de to sprog vil være naturligt for en stor del af portalens 
brugere.  

Der laves en løsning, hvor der indsættes et tydeligt felt på forsiden, med valg af kommune og 
dette felt igen på artikelniveau. Hvis brugeren tilgår en artikelside uden at have valgt kommu-
ne, vil det tydeligt fremgå at man skal gøre dette for at kunne se eksempelvis lokalt indhold. 
Denne løsning giver desuden en mere optimal visning når brugeren kommer til portalen fra en 
søgning fra f.eks. Google i forhold til hvis splash screenen altid blev vist. 

[K6.5] Når en kommune er valgt, sættes en cookie på klienten så dette huskes ved genbesøg. 

[K6.6] Det skal altid fremgå visuelt, hvilken kommune der er valgt. 

Valg af kommune kan eksempelvis se ud nogenlunde som på nedenstående illustration: 

 

Figur 3. 

6.1.1.4 Søgning 

Søgning i borgerportalen varetages af Autonomy søgemotoren. Det er Autonomy der leverer 
søgeresultater og funktionalitet så som spellcheck.  

[K6.7] Spellcheck slås til, således, at Moxie ved stavefejl i visse tilfælde kan gætte hvad der 
skulle søges på og justere søgningen. 

Spellcheck understøttes kun på dansk. Funktionen forventes at fungere på grønlandsk i visse 
tilfælde, men der ydes ingen garanti fra leverandøren på dette.  

 

 

 

 

Figur 4. 
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[K6.8] Ved søgning vises der eksempler på tidligere søgninger ud fra hvilke tegn der indtastes. 
Funktionen genereres i Sitecore (Der er ikke tale om Moxie baserede community clues).  

Eksempel:  

En bruger har intention om at indtaste ”jagttilladelse” som søgeord, men da brugeren har 
indtastet 4 karakterer (j+a+g+t), så vil der blive returneret tidligere søgeord hvori ”jagt” 
indgår. 

En forudsætning for at løsningen kommer med et eller flere forslag til søgeord er, at der i por-
talen har været søgt på ordet inden for en periode på 7 dage.  

6.1.1.5 Emneindeks 

Der implementeres en ”megadropdown” indeholdende et emneindeks således at brugeren hur-
tigt kan browse sig frem til et givent emne/underemne.  

[K6.9] For at lette administrationen og vedligeholdelsen af løsningen vedligeholdes emnerne i 
dropdown menuen kun ét sted(Moxie).  

[K6.10] Der vil være en daglig udveksling af strukturen til Sitecore. 

[K6.11] Emneindekset er baseret på kategoristrukturen i Moxie, og der vil således være en 
100% overensstemelse mellem den oprettede struktur og det viste emneindeks. Hvilke artikler 
der findes indenfor et givent emne/underemne styres således præcist af administratoren. 

Ovenstående krav giver et mere sikkert resultat i forhold til en løsning baseret på søgning på 
emneord. 

[K6.12] Indholdet i emneoversigten kan justeres og tilpasses af Sullissivik administratoren. 
Det er som minimum muligt, at vedligeholde emner på to niveauer. 

[K6.13] Emner fungerer som indgange til artikler om det givne emne. Ved klik får man en 
oversigt over de artikler, der er tildelt det givne emne med eller uden tilknyttet kampagne. 

6.1.1.6 Kampagner (henvisning fra forsiden) 

For at kunne sætte særligt fokus på de mest søgte emner og/eller emner, der eksempelvis er 
årstidsbestemte bliver der mulighed for at oprette Kampagner hvortil der henvises til fra forsi-
den. 

[K6.14] Henvisningerne til kampagner laves i form af definerbare bokse med tekst og grafik. 
Disse indikerer, hvad borgeren kan forvente at møde når der klikkes på boksen der fungere 
som link. Sullissivik opretter og vedligeholde disse. 

Da selve kampagnerne altid er baseret på et emne eller et underemne kan der i forlængelse 
heraf også kun linkes til emner/underemner fra forsidens kampagnehenvisninger.  

[K6.15] Administratoren kan angive, hvor mange kampagner der skal udarbejdes og hvilke der 
skal vises først. 

[K6.16] Borgeren kan navigere videre til yderligere kampagner udover de umiddelbart viste 
ved at benytte en scrollbar. 

Selve emnesiderne/underemnesiderne med kampagners funktionalitet og opbygning gennem-
gås senere i et senere afsnit. 
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6.1.1.7 Globale fokusfelter 

[K6.17] Globalt på portalen vil der også blive placeret 4 ”globale fokusfelter”, der er tænkt til 
mere aktuelle kampagner i forhold til ovenstående. 3 af disse vil være placeret under ”karru-
sellen” med kampagnehenvisninger og endelig vil det store felt på forsiden også kunne benyt-
tes som et globalt fokusfelt. Disse vil have samme formateringsmuligheder, som kampagnefel-
terne. Disse er overskrift, brødtekst, billede og links. 

[K6.18] De globale fokusfelter vil i modsætning til henvisninger til kampagner, omtalt ovenfor, 
kunne linke direkte til en artikel eller et emne/underemne. 

6.1.1.8 Informationsside(r) 

For at hjælpe personer, der hverken forstår grønlandsk eller dansk etableres der enkelte sider i 
Sitecore hvor der på forskellige sprog kan forklares om Sullissivik.gl’s formål og der kan henvi-
ses til andre relevante myndigheder, turist information m.m.  

[K6.19] Det vil blive placeret en engelsk informationsside globalt på sitet, således at personer 
der ikke behersker hverken dansk eller grønlandsk kan få information om det site han/hun har 
tilgået. Det er endvidere denne side, der linkes til fra splash screen’en på forsiden. Siden vedli-
geholdes af Sullissivik 

[K6.20] Der oprettes også en dansk og en grønlandsk informationsside. Disse sider er globale 
på sitet og erstatter en decideret hjælpefunktion. Siderne vedligeholdes af Sullissivik. 

6.1.1.9 Søgeresultatside 

På en sullissivik.gl søgeresultatside skal borgeren præsenteres for et overskueligt søgeresultat 
baseret på den/de indtastede søgetermer. Søgeresultatet suppleres med FAQ’s såvel som en 
række globale funktioner og værktøjer.  

Nedenstående er en prototype på hvordan søgeresultatsidens elementer vil se ud.  
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Figur 5. 

 

[K6.21] Der etableres paginering, så der hurtigt kan skiftes til de næste 25 søgeresultater hvis 
nødvendigt. 

[K6.22] Der vises en boks med FAQ’s på baggrund af de indtastede søgetermer.  

[K6.23] Der vises 5 FAQ’s ad gangen. Det er muligt at vælge og se yderligere FAQ’s hvis det er 
nødvendigt. 

6.1.1.10 Emnesider med/uden kampagne 

Emnesider/underemnesider er som tidligere nævnt baseret på kategoristrukturen i Sitecore og 
bruges typisk til at inddele indhold i logisk afgrænsede områder. Emnesider giver ekstra værdi i 
form af et forbedret overblik over portalens indhold for brugeren. 

[K6.24] En emneside/underemneside vises når borgeren vælger et emne/underemne via me-
gadropdownfunktionen. 

[K6.25] Emnesider/underemnesider med og uden kampagne kan ikke tilgås via søgning. Søg-
ning i portalen returnerer altid søgeresultatsider. 

 

Emneside uden kampagne 
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[K6.26] En emneside uden kampagne består af en oversigt over eventuelle underemner, samt 
et overblik over de til emnet tilknyttede artikler. Desuden vises der FAQ. 

Prototype på emneside uden kampagne 

 

Figur 6. 

Emneside med kampagne 

[K6.27] En emneside med kampagne består, udover de elementer der vises ved en emneside 
uden kampagne, også af et fokusfelt, hvor det er muligt at skrive tekst og supplere dette med 
et billede.  

[K6.28] Der er mulighed for ét til tre emnefelter under fokusfeltet. 

[K6.29] Fokusfeltet give mulighed for at vise tekst (overskrift og brødtekst), links (ét til fire 
links) og ét billede. 

[K6.30] Kampagnerne tilknyttet emnesider/underemneside oprettes og vedligeholdes af Sullis-
sivik. 
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Prototype på emneside med kampagne 

 

Figur 7. 

 

 

Underemneside med/uden kampagne 

[K6.31] En underemneside uden kampagne viser hvilket underemne, der er valgt. 

[K6.32] Derunder vises en liste over de artikler der er tilknyttet underemnet. Desuden vises 
der FAQ’s baseret på emnet. 
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Prototype på underemneside uden kampagne 

 

Figur 8. 

[K6.33] En underemneside med kampagne består, udover de elementer der vises ved en un-
deremneside uden kampagne også af et fokusfelt hvor det er muligt at skrive tekst og supplere 
dette med et billede.  

6.1.1.11 Artikelside 

Information til borgeren præsenteres på artikelsider på Sullissivik.gl Og det er således her bor-
geren finder svar på sine spørgsmål. I højre side af artikelsiden vil der på baggrund af den ind-
tastede søgeterm blive præsenteret relateret information, så som blanketter, eksterne links og 
henvisninger til lovgivning.  

[K6.34] Artikelsiden vil indeholde en artikel fra Moxie, samt kommunespecifikt indhold, hvis 
dette er oprettet. 
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[K6.35] Artikelsiden vil indeholde henvisninger til relaterede artikler i Moxie. Disse præsenteres 
under selve artiklen og eventuelt lokalt indhold. 

[K6.36] Blanketter vises i artiklen i form af links i de kommunespecifikke afsnit. Dermed skifter 
blanketter afhængig af kommune og sprogvalg.  

[K6.37] Blanketter vil være i den form, som Sullissivik vælger at udarbejde i ”Blanketmotoren” 
(jf. afsnit 8). Blanketter vil blive vist i højre side.  

[K6.38] Blanketter skal kun vedligeholdes ét sted, hvilket gøres af Sullissivik.  

[K6.39] Der vises kontaktinformation til højre for artiklen. Kontaktinformationen hentes fra 
kontaktdatabasen og præsenteres i en separat boks. Kontaktinformation vedligeholdes af Sul-
lissivik. 

[K6.40] Ved klik på PDF knappen generes der en tilpasset artikelvisning indeholdende den ge-
nerelle artikel, samt eventuelt lokalt indhold og kontaktinformation (forudsætter at der er valgt 
kommune) 

[K6.41] Den viste kontaktinformation er afhængig af den valgte kommune. 

[K6.42] Der vises links til lovgivning til højre for artiklen i en dedikeret boks. Boksen vises kun 
såfremt der er tilknyttet lovgivningslinks til artiklen. Relevant lovgivning er fælles for alle 
kommunerne og er dermed uafhængig af kommunevalg.  

[K6.43] Der er mulighed for at oprette og vedligeholde eksterne links. 
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Nedenstående er en indledende prototype på opbygningen af en artikelside.  

 

Figur 9. 

6.1.2 Medbetjeningsside 

Som identificeret i tidligere analyser er der ofte et behov for at kunne assistere borgerne i de-
res vidensøgning eksempelvis på kommunekontoret, hvorfor det er besluttet at der skal laves 
en medbetjeningsside. Formålet med denne side er, at den skal være lettere at se/overskue 
hvis flere personer deles om én skærm.  
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Nedenstående er en indledende stregtegning af hvordan brugeren vil få vist indholdet i medbe-
tjeningssiden.  

 

Figur 10. 

[K6.44] Medbetjeningsfunktionen viser indhold anderledes via CSS, der ændrer fontstørrelse 
og layout, således, at det bliver mere tydeligt. 

[K6.45] Medbetjeningsfunktionens ændrede design slår igennem på forsiden, søgeresultatsider, 
artikelsider, kampagnesider, kontaktdatabasen og emneoversigten. 

[K6.46] Det vil være muligt at tilgå medbetjeningssiden globalt på sullissivik.gl 

6.1.3 Mobilportal 

En del borgerne i Grønland benytter smartphones til informationssøgning, hvorfor det er rele-
vant med en mobil udgave af sullissivik.gl der er tilpasset denne platform. Formålet med 
m.sullissivik.gl er overordnet det samme som på hovedportalen, men udtrykket er væsentligt 
mere enkelt og en del værktøjer vil ikke være tilgængelige på den mobile portal. 

Mobilversionen vil ikke være baseret på en ”app” – så der kræves ikke download af specifik 
software for at tilgå m.sullissivik.gl.  

[K6.47] M.sullissivik.gl vil have sprogskifte, som på hovedportalen sullissivik.gl 

[K6.48] Mobilportalen vil tillade kommunevalg, som på den almindelige portal 

[K6.49] Mobilportalen indeholder et stort søgefelt 

[K6.50] Mobilportalen vil indeholde en visning af de fire globale fokusfelter fra hovedportalen. 
Der kan vælges hvilke af de 4 fokusfelter der vises på mobilportalen. 
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[K6.51] Når der klikkes på et fokusfelt ledes brugeren direkte hen til den tilknyttede artikel 
og/eller det tilknyttede enme/underemne (linkes der til emne/underemne vises kampagnetek-
sten ikke på mobilversionen). 

 

Nedenstående prototype illustrerer den forventede opbygning på forsiden af mobilportalen. 

 

Figur 11. 

 

 

[K6.52] Det er muligt at få vist yderligere søgeresultater. 
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Nedenstående prototype illustrerer resultatet af en søgning på m.sullissivik.gl.  

 

Figur 12. 
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[K6.53] På artikelniveau på mobilsiden vil der først være en visning af det generelle indhold i 
artiklen. 

[K6.54] Der vil herefter være en visning af eventuelt lokalt indhold – visning forudsætter at 
kommune er valgt. 

[K6.55] Der vises kontaktinformation på baggrund af valgt kommune 

[K6.56] Der vises eventuelle eksterne links 

 

Figur 13. 
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I mobilversionen fravælges udfyldelse af blanketter, kampagner på emnesider/underemnesider 
og anden funktionalitet som ikke er beskrevet ovenfor. 

6.1.4 Kontaktdatabase 

Ikke alt kan klares online og det kan ofte være nødvendigt at kunne kontakte eksempelvis det 
lokale borgerservicecenter. For at imødekomme dette behov indgår opbygningen af en kon-
taktdatabase i løsningen. 

Nedenstående er en prototype på hvordan brugeren vil få vist indholdet i kontaktdatabasen, 
hvis der ikke er valgt kommune:  

 

Figur 14. 
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Og her hvor der er valgt kommune: 

 

Figur 15. 

Kontaktdatabasen vil indeholde kommunale adresser og andre myndighedsadresser. Der er ik-
ke behov for at oprette kontakter på personniveau, men udelukkende kontaktinformation på 
borgerservicecenterniveau. 

[K6.57] Kontaktdatabasen placeres som et globalt link på sitet og vil derfor kunne nås fra alle 
sider. 

[K6.58] Kontaktdatabasen vil være inddelt i forhold til kommune og strukturelt emne. 

[K6.59] Det skal være muligt at kunne filtrere listen efter emne. 

[K6.60] En kontakt vil bestå af adresseikon, titel, adresse, kontaktdata (telefon/email) og åb-
ningstider. 

[K6.61] Kontakter tilknyttes en kommune og en placering i emnestrukturen, således at der kan 
ske en automatisk kobling og visning på artikelniveau. 

Kontakter oprettes og vedligeholdes i Sitecore af Sullissivik. Der leveres ikke et decentralt in-
terface til vedligeholdelse. 

6.1.5 ”Embed funktion”  

Kommunerne, offentlige institutioner m.m. kan have en interesse i at kunne vise indhold fra 
Sullissivik på deres websites. For at imødekomme dette krav bliver det muligt at hente en 
stump kode, der indsat på en hjemmeside, vil vise udvalgt indhold fra portalen.  

[K6.64]”Embed funktionen” viser altid indhold i opdateret form på den side hvorpå indholdet 
vises, da information fra sullissivik.gl hentes løbende. Dette vil generere mere trafik på Sullis-
sivik.  

[K6.65] Funktionen medtager hovedartiklen, blanketter samt lokalt indhold. 
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Embedfunktionen placeres på artikelniveau. 

6.2 Grafisk løsningsdesign 

Browservalg – Det er analyseret at den nuværende Serviceportal har meget få besøg fra IE6, 
derfor er det valgt at designe ud fra at portalen skal kunne vises korrekt med IE7 og frem. 

Der kan skiftes ”skins”, dvs., at der vil kunne skiftes farveelementerne. Dette ønske leveres 
dog ud fra den forudsætning, at det kan udvikles inden for en ramme på 30 timer (som opgø-
res løbende af leverandøren). 

[K6.66] Der arbejdes ud fra følgende retningslinjer: 

— Der er valgt ikke at have mange ikoner på forsiden 

— Der arbejdes væk fra et hårdt ”myndighedslook” 

— Der arbejdes med få fokusfelter 

— Der kommer sprogskifte på 

— Der kommer kommunelogo på 

— Megadropdown benyttes. 

 

Figur 16a. 
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Figur 16b. 

6.3 Teknisk Løsningsdesign 

Bilag 2 indeholder leverandørernes soft- og hardwarekrav til drift af løsningen. 
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7 Løsningen indeholder ikke 
I forbindelse med workshop i Danmark den 22-25/11 2010 hos 1508 blev det af forskellige år-
sager besluttet, at en række helt konkrete elementer ikke vil være en del af den leverede løs-
ning. 

— Portalen vil ikke indeholde en brødkrummefunktion, da artikler ikke som sådan vil være en 
fastlagt struktur, hvilket er forudsætningen for at en brødkrumme visning vil fungere or-
dentligt. 

 

Figur 17. 

— Der vil ikke være en nyhedsfunktion til udsendelse af nyhedsbreve og lignende. 

— Kioskmode er fravalgt, erstattes til dels af en medbetjeningsvisning. 

 

 

Figur 18. 

— Selvbetjenings- og blanketløsninger er ikke en del af den i allonge 2 aftalte løsning. Der på-
går pt. dialog om kravene til en sådan løsning mellem Sullissivik og KMD. 

— Boks med ”sådan gør du” punkt for punkt vejledning i Sitecore udelades efter aftale, da vej-
ledninger allerede findes i de nuværende artikler i Moxie. 

 

Figur 19. 
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— ”Min side” funktionen, hvor borgerne kan logge ind og se en personlig side m.m. er ikke en 
del af den aftalte løsning, da Grønland ikke er klar med en sikker digital løsning (fælles digi-
tal signatur). Designmæssigt tænkes en mulig fremtidig borgervendt ”login” funktion ind i 
løsningen. 

— Der vil ikke være en decideret hjælpefunktion på sullissivik.gl. Et væsentligt ønske med por-
talen er, at gøre den offentlige borgervendte information så lettilgængelig at en decideret 
hjælpefunktion ikke er nødvendig. Hjælpefunktionen erstattes af en ”about” side på engelsk, 
dansk og grønlandsk. 

— Der etableres ikke en loginfunktion til medarbejdere, eftersom der fra de grønlandske kom-
muner ikke er ønske om, at vedligeholde lokale arbejdsgange i portalen.   
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8 Tilkøb 
Dette afsnit omfatter tilkøb som er til valgt og beskrevet lige før godkendelse af løsningsbe-
skrivelsen.  

Disse tilkøb er en forudsætning for nogle af de funktioner der tidligere er beskrevet. 

 

Økonomi: 
Samlet pris for de 3 nedenstående løsningselementer er 360.500 kr.  

Beløbet faktureres ultimo 2010. 

Prisen er excl. dansk moms og baseret på prisniveau oktober 2010. 
 
 
Følgende ydelser er omfattet: 

— Planlægning 

— Informationsarkitektur 

— Design 

— Implementering 

— Test og integration med sullissivik.gl 

— Projektledelse 

— Overtagelsesprøve. 

8.1 PDF-generator  

[K8.1] For at imødekomme behovet for at kunne lave pæne udskrifter og downloade m.m. er 
der tilkøbet en PDF-generator, der vil blive placeret som et site-tool. 

[K8.2] Løsningen kan generere PDF-dokumenter direkte fra sitet. 

Prisen dækker indkøb af selve licensen samt konfiguration og opsætning, så den er en integre-
ret del af løsningen. 

8.2 Google compliance 

”Google compliance” baseres på en Sitecore løsning i stedet for Moxie som beskrevet i allonge 
2.  

[K8.3] Optionen vil indeholde udarbejdelse af et robot.txt sitemap til brug for Google. Dette 
sker for at sikre bedst mulig Google indeksering af portalen. Selvom en stor del af sitet umid-
delbart vil kunne indekseres af Google, så er udarbejdelsen af et dedikeret sitemap en klar 
fordel, da det giver mulighed for medsende/vise alt lokalt indhold, hvilket ellers formentlig ikke 
vil blive indekseret.  

[K8.4] Det vil løbende være muligt (ved tryk på en knap) at generere et nyt opdateret sitemap 
fra sullissiviks side, som derefter kan sendes til Google. 
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8.3 Selvbetjenings-/blanketløsning - "Formular Builder" 

8.3.1 Generel beskrivelse 

Formular Builderen giver Sullissivik en mulighed for at gøre alle blanketter elektroniske, såle-
des, at de nuværende offentlige papirblanketter kan gøres elektroniske i det tempo som Sullis-
sivik ønsker. Udarbejdelse af elektroniske formularer sker via en meget fleksibel og enkel ar-
bejdsproces hvor opbygningen sker ud fra et antal prædefinerede felter (jf. nedenstående). 
 
De elektroniske blanketter kan oprettes og designes af Sullissivik helt ud fra de ønsker som der 
er (dog defineret af et antal standarder der vælges mellem ved oprettelse af blanketten). Det 
vil også sige, at prisen for løsningen er den samme uanset om der oprettes 1 eller 200 elek-
troniske blanketter. 
 
Hvis Sullissiviks analyse af hvilke felter der er brug for i forhold til de grønlandske blanketter 
afdækker, at der er behov for yderligere felter, så medtager leverandøren dem i løsningen uden 
beregning, dog under hensyntagen til en nødvendig deadline (aftales primo januar 2011 og 
indsætte i tidsplanen). 
 
Løsningen udvikles inden for rammerne af Sitecore. 
 
[K8.5] Visuelt fremstår blanketterne som individuelle for den enkelte kommune/myndighed, da 
logo og kontaktoplysninger påføres blanketten automatisk ud fra de valg som brugeren allere-
de har foretaget. Selve dataindholdet på blanketten skal harmoniseres. F.eks., således, at der 
på en blanket til ansøgning om boligstøtte er de samme felter der benyttes af alle kommuner.  
 
[K8.6] Løsningen er fleksibel forstået på den måde, at den på sigt kan udbygges med digital 
signatur (som f.eks. NemID).  
 
[K8.7] Output fra løsningen er i form af en web-formular eller en PDF-fil som kan printes eller 
sendes til en foruddefineret mailadresse. Dvs. at løsningen også rummer mulighed for at opti-
mere arbejdsprocesser i forbindelse med håndtering af blanketter. 
 
[K8.8] Formular Builderen bygger på følgende krav/muligheder: 
 

— Formularer kan med gøres elektroniske. Dvs. udfyldelse af en ”on-line” formular.  

— Der er mellem 100 og 200 potentielle offentlige formularer der kan/skal understøttes. 

— Output er i form af web-formular, hvis brugeren ønsker at printe eller gemme formularen 
lokalt genereres en PDF-formular der kan udfyldes, underskrives og indsendes med alm. 
Post. Både web-formularen og PDF-formularen  kan mailes til en prædefineret postkasse. 

— Løsningen bygger på et formularbyggerværktøj (motor) hvor der kan vælges mellem et an-
tal prædefinerede felter(se nedenfor). 

— Formularen tilføjes automatisk kommunelogo og kontaktinformation (afhængig af tidligere 
valg i portalen). Det er et krav at formularerne er ensrettet og benyttes af alle 4 kommuner, 
så der datamæssigt kun er en blanket der skal vedligeholdes. 

— Løsningen forberedes til digital signatur. Dvs. at den forberedes til de standarder som de 
mest sandsynlige at den grønlandske digitale signatur vil anvende.  

— Tilknytning af metadata skal vedligeholdes på artikelniveau i Moxie af Sullissivik.  
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— Formularer oprettes, vedligeholdes og redigeres i Sitecore af Sullissivik. 

— Design IA udarbejdes efter de standarder der anvendes på sullissivik.gl. 

8.3.2 Teknisk beskrivelse  

Løsningen indeholder en builder til opbygning af formularer.  
En formular består af header og footer samt nogle sektioner, og hver sektion har et antal felter. 
Desuden vil en formular have til valgt et skin der afgør hvordan formularen renderes (xslt samt 
container css klasse). 
                              
Der er mulighed for prædefinerede felttyper f.eks. til personoplysninger (som kan customize 
mere end alm. input-felter). 
 
Følgende felttyper er tilgængelige: 

- Textbox  
- MultilineTextbox 
- Radiobuttonlist 
- Checkboxlist 
- Dropdownlist 
- MultiselectList 
- Checkbox 
- Submitbutton 

 
Alle felter kan have en label (header) samt evt. en prefix og en postfix label 
                              
Validering:                                     

- Heltal            
- Dato  
- NotEmpty                                            
- Email 

 
Actions: 

- Sende input til en specificeret e-mail addr. (uden action kan man blot hente den som pdf) 
- Det er muligt at låse felter og eller felttyper så de kun bliver vist for bestemte kommuner 
- Styling af formular-felter (formulare har forskellig style afhængig af valgt kommune) 
- Mulighed for at hente formular og udskrive som pdf (skal bruge 3.parts værktøj abcpdf 

hertil) 
- Tilknytte formular til en artikel sker via emneord/kategorier. 

8.3.3 Krav til Sullissivik 

— Ensretning af blanketter på dataniveau, således, at feltindholdet er ens for alle kommuner 

— Oprettelse og vedligeholdelse af blanketter 

— Design, planlægning og implementering af evt. ændrede arbejdsgange 

— Evt. uddannelse i brug af løsningen. 
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9 Tests og prøver 

9.1 Betatest 

For at sikre at den udviklede løsning afspejler kundens krav og ønsker afholdes, der løbende et 
antal betatests.  

De dele af løsningen som leverandøren anser som værende færdigudviklet vil løbende blive fri-
givet til betatest hos kunden. Kunden har pligt til løbende og uden ugrundet ophold, at forhol-
de sig til de dele af løsningen, der er frigivet til test og skal udstede godkendelse af de enkelte 
delelementer, såfremt, delløsningen lever op til de krav der fremgår af løsningsbeskrivelsen. 
Hvis delløsningen ikke lever op til kravene, så gentages betatesten indtil kravene kan opfyldes. 
Jf. endvidere overtagelsesprøven. 

Den samlede løsning godkendes ved overtagelsesprøven.  

9.2 Integrationstest 

Kunden tester at alle integrationer i driftsmiljøet fungerer tilfredsstillende, jf. tidsplanen. 

9.3 Overtagelsesprøve 

Overtagelsesprøven gennemføres som beskrevet i hovedkontraktens punkt 11.5 og bilag 9 
samt tidsplanen.  

Sign off på den samlede Borgerportal sker ved en overtagelsesprøve hvor alle krav, markeret i 
dette dokument med [Kx], gennemgås og konstateres leveret. 

Forslag til overtagelsesprøven fremsendes af Leverandøren jf. tidsplanen. 
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10 Fremtid 
Dette afsnit indeholder idéer og forslag til elementer, der på sigt kan/bør være en del af Bor-
gerportalen. Det skal dog præciseres, at disse elementer ikke er en del af den Borgerportal der 
beskrives i nærværende løsningsdokument (Borgerportalen version 1).  

Følgende elementer er defineret som mulige elementer i forhold til en senere version af Bor-
gerportalen: 

— Koncept- og designmæssigt skal login laves til min side. Selve funktionen er en del af frem-
tiden. 

— Det er muligt at NemID på sigt skal anvendes ifbm. sikker login. Løsningen er forberedt, 
men NemID er ikke indarbejdet i løsningen.  
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11 Serviceaftale 
Ændringer til serviceaftalens ydelsessammensætning og prissætning som følge af at Service-
portalen overgår/udvikles til at blive en Borgerportal kan først endelig fastlægges i foråret 
2011. 

Ændringen beskrives og gennemføres som beskrevet i serviceaftalen og dennes almindelige 
ændringshåndtering. 
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12 Bilag 1 - Tidsplan 
Tidsplanen er vedlagt som selvstændigt dokument: [GL - Borgerportal_Tidsplan_v1.pdf] 
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13 Bilag 2 – Soft- og hardwarekrav til drift af løsningen 
Nedenstående er leverandørens krav til hardware og software, som skal være opfyldt. 

 

Moxie 

nGen Knowledgebase – Standard Deployment Capacities  
� Up to 1 million hits per month  
� Up to 25 knowledge bases  
� Up to 50,000 articles and/or 200,000 Article versions (average article size 50KB)  
 
KB Application Servers (Admin / Search / Customer Portal)  
Hardware  
Processor:   2 Dedicated – 3.0 GHz or above 
Memory:   4 GB RAM 
Hard Drive:   30 GB Free Disk Space

Dedicated SCSI Drive(s) 
Virtualization:   VMware ESX 4.0. Others supported on a best effort 

basis  
Software  
Operating System:   Microsoft Windows 2003/2008 Server with IIS 6.0/IIS 

7.0 (32‐Bit only) IIS 7.0 requires IIS 6 WMI Compatibility and IIS 6 
Metabase Compatibility  

Microsoft .NET 1.1, 2.0, and 3.5 
Microsoft UrlScan Security Tool v2.5 (Microsoft 
TechNet download) 
SMTP server must be installed for KB email notifica‐
tion feature 

File Conversion  
To HTML:  

Either Microsoft Office 2003 ‐ required for convert‐
ing Office 2003 files to HTML, or  
Microsoft Office 2007 ‐ required for converting Of‐
fice 2003/2007 files to HTML  

PDF to HTML Conversion   BCL Magellan (can be downloaded from the nGenera 
CIM Support Portal)  

Network:   Static IP address 

 

KB Database Server   
Hardware  
Processor:   Dual Processor 
Memory:   4 GB RAM 
Hard Drive:   5 GB Free Disk Space 

SCSI Drive(s) 
Virtualization:   VMware ESX 4.0. Others supported on a best 

effort basis  
Software  
Operating System:   Microsoft Windows 2003/2008 Server with IIS 

6.0/IIS 7.0 (32‐bit or 64‐bit)  
Database:   Either MS SQL Server 2005 (32‐bit or 64‐bit), or 

MS SQL Server 2008 (32‐bit or 64‐bit)  

 

KB File System  
NAS or SAN (Recommended):   10 GB disk space for article and content re‐

sources storage  

 

KB ‐ Application Port Requirements  
Hardware  
Application Server   25, 80 / 443 (open to Internet), 85 (open to Internet), 7000, 7001, 

9000, 9001, 9002, 9010, 9011, 9012, 9020, 9021, 9030, 9031, 
9050, 9051, 9053, 10223, 16000, 16001, 16002, 20000, 20002  
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Content NAS   UNC 137, 138, 139 
* Indicates mandatory port requirements for full application functionality 
 
Knowledgebase Supported Browsers (Admin Control Panel)  
Windows 7, Windows Vista,    
XP  
 
 

 MSIE   7.0, 8.0 

Knowledgebase Supported Browsers (Customer Portal)  
 
Operating System   Browser   Version  

 
Windows 7, Windows Vista, 
XP   
 

 
 
MSIE 
Firefox 
Chrome 

 
7.0, 8.0  
3.5, 3.6 
5.0 

   
   
Apple Mac    

Safari 
 Firefox 

3.2, 4.0  
3.0, 3.5 
 
 

 

 

Note: This is a Sample Diagram, and reflects new features planned for release in 2010 like 
SharePoint search. Actual Diagram may vary based on specific requirements. Some servers 
may be combined dependent upon specific configuration parameters.  
 

Sitecore 

I forbindelse med udviklingen af serviceportalen blev der leveret to servere dedikeret til drift af 
Sitecore-delen af løsningen. Leverandøren anser specifikationerne på disse to maskiner som 
retningsgivende for at kunne levere den ønskede performance i løsningen. Specifikationerne 
er: 
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Webserver: 

— Windows 2008 server 32 bit (Med IIS7, .NET 3.5 og seneste servicepacks installeret) 

— Intel XEON 4 kerner og 3ghz 

— 4GB Ram 

— Forventet størrelse på løsningen: 1 GB. 

 
SQL-Server: 

— Windows 2008 server 32 bit.  

— Intel XEON 4 kerner og 3ghz 

— MS-SQL 2008 (Med seneste servicepacks installeret) 

— Forventet størrelse på databaser: 2GB. 

 

 

 

 


