Kommenteringsskema
BEMÆRK: Alle indsendte kommentarer offentliggøres (på
arkitektur.digst.dk). Såfremt du ikke ønsker en kommentar
offentliggjort, bedes du gøre opmærksom på det i mailen.
Den udfyldte skabelon sendes til arkitektur@digst.dk.

Dokumentet/dokumenter der kommenteres på:
Specifikation af model for Klassifikation
Organisationen der kommenterer:
KOMBIT
Kontaktperson for evt. uddybelse:
Mette Jespersen, mej@kombit.dk
Kommentarer:
KOMBIT her på baggrund af KOMBITs erfaringer med implementering af den
tidligere version givet input til den nye version af standarden, og er glade for at se
dem indarbejdet.
I det følgende er en række detaljerede kommentarer:
Side 10: Der mangler begrundelse for hvorfor værdier ikke må fjernes fra
udfaldsrummet.
Side 10/11: Bør tidspunkt i beskrivelsen erstattes med dato, så det matcher
eksemplet i teksten?
Side 17 og for alle ID-attributter: Henvisningen til ”beskrivelse i afsnit ovenfor
om universelt unik, persistent …” forekommer overflødig.
Side 17: Det vil berige beskrivelsen hvis der er en forklaring af forretningsbehovet
for ”facet”-objektet.
Side 19: Hvorfor må der oprettes facetter der ikke tilhører en klassifikation?
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Side 22: Hører teksten under KlasseBeskrivelse ikke hjemme under
BrugerventNøgle? Der mangler for regler for nedlæggelse af Sideordnede klasser.
Side 23: Der mangler konkrete eksempler på anvendelsen af de mange relationer
der beskrives.

Side 24: Attributten ”Enhedsnavn” bør beriges med et eksempel. Attributterne
”VirkningFra” og ”VirkningTil” mangler regler for anvendelse. Må der
eksempelvis være overlap/huller i intervallerne?
Side 25: Det er ikke klart om der må oprettes OrgEnheder som ikke kan henføres
til en Organisation.
Side 34: Hvorfor er OrgPersonNavn obligatorisk, når en medarbejder som oftest
identificeres med sit navn fra CPR? VirkningFra og VirkningTil mangler regler
for anvendelse: Kan et medlemskab tilhøre OrgEnheder der ikke har virkning i
samme periode?
Side 35: Kardinalitet bør være 1:n
Side 37: Eksempler på KontaktpunktNavn og KontaktInformation vil berige
beskrivelsen. KontaktpunktNavn bør ikke være obligatorisk. VirkningFra og
VirkningTil mangler regler for anvendelse.

