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• Demo
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Præsentation af projektteamet

Banedanmark

• Jens Bitsch Larsen (JBLS), Senior Chef Arkitekt, SI F-
bane IT Idriftsættelse & Arkitektur

• Preben Løkke Madsen (PLMA), System Arkitekt, SI 
F-bane IT Idriftsættelse & Arkitektur

Trustworks

• Thomas Buchholdt, Project Manager/Business 
Architect

• Stefan Hjorth Vesløv, BI Architect

• Mathias Rasmussen, Solution Architect

• Regitze Da Costa Carneiro, Business Architect
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Udgangspunkt for Prototype - Systemlandskaber og Lister
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Rigtig mange Snapshots af systemlandskaber

Mange ”officielle” systemlister

Stort potentiale for Masterdata Management

Behov for at koordinere begreber
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Fra Prototype til POINT

Kravene til forvaltning af IT-systemer er steget væsentligt som følge af mere sammenhængende IT-landskaber, et 
stigende trusselsbillede, samfundskritiske systemer og øgede krav til system tilgængelighed. 

Dette betyder for Banedanmark:
• Efterlevelse af NIS-Direktivet (EU Direktiv for National Informations sikkerhed)

• Opfyldelse af krav i henhold til ISO 27001 - informationssikkerhed og hvordan kritikalitet påvirker øvrige eller 
underliggende IT-systemer.

• Formindsket tidsforbrug og kortere analysetid for behandling af alarmer og incidents, da det kan påvirke rettidighed for 
togdriften.

• Reducering af risiko ved ændringer i systemlandskabet. 

Understøttes af POINT Projektet ved etablering af
• Systemunderstøttelse af NIS-Direktivet 

• Systemunderstøttelse af fælles IT-aktiver, ansvar, kritikalitet og kontrolpunkter vedr. informationssikkerheden

• Fælles overblik over IT-systemer
• Fælles overblik over sammenhænge mellem IT-systemer, deres integrationer og dataflows.

• Koordinering af data for IT-aktiver på tværs af forskellige datakilder.

• Fælles systemunderstøttet kontraktoverblik for IT-aktiver
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Datamodel og Data Hierarki

Et datarelations landskab – en kortlægning af de 

informationer som skal indgå i løsningen.

En yderst vigtig interessent mapning er de 

”Blå” og ”Gule” markeringer viser andre projekter 

som har fokus på forskellige områder, som 

POINT Projektet kommer i berøring med.
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POINT tilgang til beskrivelse af IT-Systemer
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POINT - hvad med strategien?
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POINT Teknologi Overblik
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POINT Arkitektur Overblik
Integrationer
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Hvad tager ”tid” ved en System kortlægning?

Vision
Skab fælles overblik over komplicerede systemlandskaber baseret på 
User Stories hvor brugerne får mulighed  for Grafisk overblik og 
detaljer baseret på One-Set-Of-Numbers

Tilgang
• Scoping via User Stories
• Data Hierarki -OSI-inspireret model 
• Indsamle data - Dataflow, system kritikalitet og datakilder.
• System udvikling
• Link til dynamiske data og kilder
• Koordinering af  ”eksisterende” data
• Udvikle ”fælles”data- og begrebsmodel

Relativ 

Tidsanvendelse
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Løsningens elementer



POINT Løsningens elementer
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LIVE DEMO

Visning af Dataflow

Brug af User Stories

Udnyttelse af Infrastruktur data

JENS BITSCH LARSEN

SENIOR CHEF ARKITEKT, SI F-BANE IT IDRIFTSÆTTELSE & ARKITEKTUR 
16-09-2021
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Bemærk: Denne præsentation er en DEMO af kortlægnings løsningen POINT v2.2, der skal vise 

de enkelte elementer i løsningen.  De viste data i løsningen, er ikke dækkende for Banedanmarks 

systemlandskab.



DEMO
Dataflow, sammenhæng med Qualiware og brug af links
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Tværgående for systemer og beskeder er 

Classes. Classes beskriver essentiel 

information der er afkoblet af processer, 

men er med til at drive dem.

Eksempler:

Beskeder eller systemer der 

omhandler/behandler "Punktlighed". Dette 

er endnu en måde hvor man arbejde med at 

skabe synlighed nedefra og op (mapping

the stars), og nedefra og op (helikopter 

view).

Modsat capability så kan classes finde 

direkte anvendelse på flere niveauer. System 

niveau og helt ned på besked niveau.
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DEMO
Brug af User Stories



User Stories benyttes som short cut til relevante 

informationer. Her vises 3 eksempler.
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3 eksempler ved brug af User Stories som short-

cut til information
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DEMO
Udnyttelse af infrastrukturdata



Eksempel på udnyttelse af data – her baseret på 

GPS koordinater og installationstidspunkt
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Spørgsmål



Kontaktoplysninger for yderligere information

• Jens Bitsch Larsen (JBLS)
Senior Chef Arkitekt, 
SI F-bane IT Idriftsættelse & Arkitektur
M:    +45 2249 3915
Mail: jbls@bane.dk

• Preben Løkke Madsen (PLMA)
System Arkitekt,
SI F-bane IT Idriftsættelse & Arkitektur
M:    +45 2337 6660 
Mail: plma@bane.dk
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Banedanmark
Signalsystemer
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
www.banedanmark.dk 

mailto:jbls@bane.dk
mailto:plma@bane.dk
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Hvad tager tid ved en System kortlægning?
En projekttilgang

Som Arkitekter bygger vi ikke vores eget 

hus, men et hus alle kan bo i med et  solidt 

fundament baseret på  fælles afstemte 

krav.



Hvad tager tid ved en System kortlægning?
En projekttilgang

Når vi som Arkitekter oplever, at tingene ikke flytter sig 

– så husk hvad vi er oppe i mod og at det går begge veje!

• Det talte bliver ikke hørt.

• Det hørte bliver ikke forstået.

• Det forståede bliver ikke accepteret.

Derfor - mød personerne hvor de er, og -- kommuniker, 

kommuniker, kommuniker, kommuniker 


