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1 Generelt 

Denne rapport er en sammenfatning af den afprøvning af systemet der er sket jf. overtagel-
sesprøven. 
 
Grundlaget for overtagelsesprøven er afprøvning af Borgerportalen og opfyldelse af de krav der 
fremgår af løsningsbeskrivelsen. 
 
I løsningsbeskrivelsen 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.  

Prøven blev gennemført den 9. juni 2011 hos 1508 i København. 

 

2 Overtagelsesprøven 

Formålet med overtagelsesprøven er at konstatere, om den aftalte funktionalitet og dokumen-
tation er leveret.  
 
Sign off på den samlede Borgerportal er sket ved at alle krav, markeret i dette dokument med 
[Kx], er gennemgået og konstateret leveret, jf. afsint 3. De konstaterede fejl og mangler 
fremgår ligeledes af afsnit 3. 

Udover selve overtagelsesprøven er der i Bilag A angivet de ændringer som der er aftalt inden 
idriftsættelse af Borgerportalen. 

 

3 Krav og konstatering af opfyldelse 

Nedenstående skal afsnit skal læses således: 

— Krav fra løsningsbeskrivelsen er gengivet og angivet med krav nr. samt en normal sort 
skrifttype. 

— Herunder er overtagelsesprøvens resultat angivet med blå kursiv skrifttype samt mangler er 
angivet med rød kursiv skrifttype. 

— Evt. fejl er kategoriseret således: 

Kategori 1 = Kvalificerede fejl.  
 
Kategori 2 = Ikke-kvalificerede fejl.  

3.1 Test af nummererede krav 

[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 
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eks. via en Google søgning så vises Splash screen ikke, men der vil derimod blive opfordret til 
at vælge kommune direkte på portalen. 

Kravet er godkendt. 

[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. 

Kravet er godkendt. 

[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. 

Note: Testet i sammenhæng med krav K6.19. 

Kravet er godkendt. 

[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. 

Konstateret under K6.5. 

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

Kravet er godkendt. 

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

Konstateret under K6.1. 

Kravet er godkendt. 

[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.  

Mangel, kategori 2. 

Fungerer pt. ikke gennem APIet! KMD her en forespørgsel/fejlmelding hos Moxie der forhå-
bentlig løser problemet. Det er en mangel i forhold til det aftalte og den bliver udbedret så 
hurtigt som muligt.  

[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.  

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

Konstateret under K6.11. 

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

Konstateret under K6.11. 

[K6.11] Emneindekset er baseret på kategoristrukturen i Moxie, og der vil således være en 
100% overensstemmelse mellem den oprettede struktur og det viste emneindeks. Hvilke artik-
ler 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. 

Kravet er godkendt. 

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

Konstateret under K6.11. 

[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. 

Kravet er godkendt. 

[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.  

Kravet er godkendt. 

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

Kravet er godkendt. 

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

Konstateret under K6.14. 

Kravet er godkendt. 

[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. 

Kravet er godkendt. 

[K6.18] De globale fokusfelter vil i modsætning til henvisninger til kampagner, omtalt ovenfor, 
kunne linke direkte til en artikel eller et emne/underemne. 
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Konstateret under K6.17, da begge krav linker direkte til artikler eller emner og funktionsmæs-
sigt fungerer på samme måde. 

[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 

Konstateret under K6.3. 

[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. 

Kravet er godkendt. 

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

Kravet er godkendt. 

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

Kravet er godkendt. 

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

Kravet er godkendt. 

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

Konstateret under K6.13. 

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

Kravet er i sig selv en konstatering og kan som sådan ikke efterprøves i løsningen. 

Kravet er godkendt. 

[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. 

Konstateret under K6.22. 

[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.  

Kravet er godkendt. 

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

Kravet er godkendt. 

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

Konstateret under K6.28. 
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[K6.30] Kampagnerne tilknyttet emnesider/underemneside oprettes og vedligeholdes af Sullis-
sivik. 

Konstateret under K6.28. 

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

Kravet er godkendt. 

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

Konstateret under K6.31. 

[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.  

Konstateret under K6.28. 

[K6.34] Artikelsiden vil indeholde en artikel fra Moxie, samt kommunespecifikt indhold, hvis 
dette er oprettet. 

Kravet er godkendt. 

[K6.35] Artikelsiden vil indeholde henvisninger til relaterede artikler i Moxie. Disse præsenteres 
under selve artiklen og eventuelt lokalt indhold. 

Konstateret under K6.34. 

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

Kravet er godkendt. 

[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.  

Kravet er godkendt. 

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

Kravet er i sig selv en konstatering og kan som sådan ikke efterprøves i løsningen. 

Kravet er godkendt. 

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

Kravet er godkendt. 

[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). 

Mangel, kategori 1. 

Fungerer ikke på driftsmiljøet nu, da IE9 er installeret. Men fungerer på test-miljøet. Layout 
rettes, men det er udelukkende en kosmetisk ting. Forventes udbedret inden for 14 dage, men 
leverandøren er afhængig af kundens driftsleverandørs medvirken. 
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[K6.41] Den viste kontaktinformation er afhængig af den valgte kommune. 

Konstateret under K6.39. 

[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.  

Mangel, kategori 2. 

Er pt. ikke udarbejdet! Der er den 8. juni 2011 aftalt, at det i Sitecore bliver muligt at tilknytte 
link til lovdatabasen ud fra artikel-ID (fra Moxie). Det er en mangel i forhold til det aftalte og 
den bliver udbedret så hurtigt som muligt. 

[K6.43] Der er mulighed for at oprette og vedligeholde eksterne links. 

Konstateret under K6.28. 

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

Grundet det enkle design og den styling der er valgt er der ikke behov for en anden styling i 
forhold til medbetjening. På sigt kan det være, at der skal indarbejdes en ”medbetjenings-
proces” men det er uden for denne overtagelsesprøve. 

Kravet er godkendt. 

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

Se krav K6.44. 

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

Se krav K6.44. 

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

Kravet er godkendt. 

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

Konstateret under K6.47. 

[K6.49] Mobilportalen indeholder et stort søgefelt 

Konstateret under K6.47. 

[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. 

Note: Der vises ifølge aftale kun 3 fokusfelter. 

Konstateret under K6.47. 

[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). 

Konstateret under K6.47. 
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[K6.52] Det er muligt at få vist yderligere søgeresultater. 

Konstateret under K6.47. 

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

Konstateret under K6.47. 

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

Konstateret under K6.47. 

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

Mangel, kategori 2. 

Er pt. ikke udarbejdet! Det er en mangel i forhold til det aftalte og den bliver udbedret så hur-
tigt som muligt (i løbet af juni 2011). 

[K6.56] Der vises eventuelle eksterne links 

Konstateret under K6.47. 

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

Konstateret under K6.39. 

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

Konstateret under K6.39. 

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

Konstateret under K6.39. 

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

Konstateret under K6.39. 

[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. 

Konstateret under K6.39. 

[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.  

Kravet er godkendt. 

[K6.65] Funktionen medtager hovedartiklen, blanketter samt lokalt indhold. 

Embedfunktionen placeres på artikelniveau. 

Konstateret under K6.64. 
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[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. 

Kravet er godkendt. 

[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. 

Konstateret under K6.40. 

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

Konstateret under K6.40. 

[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.  

Mangel, kategori 2. Det er en mangel i forhold til det aftalte og den bliver udbedret så hurtigt 
som muligt (i løbet af juni 2011). 

[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. 

Note: Sker løbende og ikke ved tryk på en knap. 

Konstateret under K8.3. 

[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.  

Kravet er godkendt. 

[K8.6] Løsningen er fleksibel forstået på den måde, at den på sigt kan udbygges med digital 
signatur (som f.eks. NemID).  

Er indarbejdet i designet, men kan på nuværende tidspunkt ikke efterprøves. 

Kravet er godkendt. 

[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. 

Kravet er godkendt. 
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[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.  

— Formularer oprettes, vedligeholdes og redigeres i Sitecore af Sullissivik. 

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

Konstateret under K8.5, K8.6 og K8.7. 

3.2 Test af ikke nummererede krav 

”Skins” - Der skal kunne skiftes mellem forskellige farveelementer. 
 
Mangel, kategori 2.  

Det er en mangel i forhold til det aftalte og den bliver udbedret så hurtigt som muligt (i løbet 
af juni 2011). Udarbejdes som en ”dropdown-liste” i Sitecore. 
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4 Godkendelse 
Overtagelsesprøven er godkendt evt. fejl og mangler fremgår af afsnit 3 med rød kursiv skrift. 
For de evt. fejl og mangler der fremgår af afsnit 3 er der desuden specificeret en handleplan 
som ligeledes fremgår af afsnit 3. 
 
 
Underskrift 
 
 
Dato:    Dato: 
 
 
 
Kunden:    Leverandøren: 
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5 Bilag A – Ændringer uden for overtagelsesprøve 
Nedenstående ændringer er aftalt: 

Generelt på sitet: 

- Styles indhold fra (Moxie til Sitecore) stripper span tag  

- "Rigtig" procedure for indlægning af artikler i Moxie v9 

- Alle logo i farver 

- Visuelt kommunevalg dækker ikke helt (syd) 

- Visuel markering af når der ikke er valgt kommune 

- Kampagnelink skal være artikel ID (Tilføjes af Sullissivik) + kommunevalg (som tilføjes au-
tomatisk) 

- 404-side sættes op med søgefelt tekst kommer fra Sullissivik 

- Embet: der lægges en blok omkring hele "koden"  

- Megadropdown lukkes ved klik uden for dropdown menuen  

- Mobil-versionen skal "bunden" fylde skærmen (gå helt ned)  

- IE7 skal java-script fungere! 

- Antal gange før ordet kommer i søgeordsdatabasen pt. sat til 10. Sættes til 5.  

- Der tilføjes i toppen, antal hit - Visning af antal resultater af en søgning (ikke bare de næste 
25). 

Specifikt i forhold til Formularbuilder: 

- Pixibog (10 steps how to build your first form) 

- Update skal lukke feltet  

- Nummer og tekst validation rule 

- javascript til test for save Data  

- Css på fields  

- Clear text values ved add new item til checkbox 

- Sortering på checkboks (op og ned)  

- Underskrift felt type som option på textbox (laver det om til en streg (ren css)) 

- CPR nr. boksen skal have max lenght 

- Multiline felt centrer teksten. 

 


