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Baggrund og ophæng
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Principper & Regler

STYRINGSTYRING

SIKKERHEDSIKKERHED

STRATEGISTRATEGI

OPGAVEROPGAVER

INFORMATIONINFORMATION

APPLIKATIONAPPLIKATION

INFRASTRUKTURINFRASTRUKTUR

JURAJURA

Princip 1: Arkitektur styres på rette niveau efter fælles rammer (styring)

AR 1.1: Styr arkitekturen på rette niveauer og sammenhængende

AR 1.2: Optimér arkitektur efter projektets og de fælles mål

AR 1.3: Anvend fælles ramme for beskrivelse af arkitekturen

AR 1.4: Sørg for review af  projektets arkitektur 

AR 1.5: Hav tilstrækkelige kompetencer til arkitektur-arbejdet

Princip 2: Arkitektur fremmer sammenhæng, innovation og effektivitet (strategi)

AR 2.1: Anvend og udbyg den fællesoffentlige arkitektur

AR 2.2: Anvend åbne og internationale standarder

AR 2.3: Undgå afhængighed af leverandører og proprietære teknologier 

AR 2.4: Byg med udgangspunkt i brugeren og forberedt til forandring

AR 2.5: Stil data og løsninger til rådighed for private

Princip 3: Arkitektur og regulering understøtter hinanden (jura)

AR 3.1: Tag højde for juridiske bindinger i forhold til deling og genbrug af data og it-systemer 

AR 3.2: Bidrag til digitaliseringsklar lovgivning

Princip 4: Sikkerhed, privatliv og tillid sikres (sikkerhed)

AR 4.1: Opfyld krav til informationssikkerhed og privatlivsbeskyttelse

AR 4.2: Anvend fælles arkitektur for informationssikkerhed

Princip 5: Processer optimeres på tværs (opgaver)

AR 5.1: Design sammenhængende brugerrejser

AR 5.2: Optimér tværgående processer efter fælles mål

Princip 6: Gode data deles og genbruges (information)

AR 6.1: Del og genbrug data

AR 6.2: Anvend fælles regler for dokumentation af data

AR 6.3: Giv data den kvalitet som efterspørges

AR 6.4: Udstil oplysninger om datakilder, begreber og datamodeller

Princip 7: It-løsninger samarbejder effektivt (applikation)

AR 7.1: Design og udstil snitflader efter fælles integrationsmønstre og tekniske standarder

Princip 8: Data og services leveres driftssikkert (infrastruktur)

AR 8.1: Levér data og services i henhold til aftalte servicemål
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Centrale FDA-dokumenter i forhold til arkitekturmetode

Retningslinjer for 

formidling og 

dokumentation af 

arkitektur i 

digitaliserings-

projekter

Vejledning om 

anvendelse af 

ArchiMate

Regler for 

begrebs- og 

datamodellering

Introduktion til 

fællesoffentlig 

rammearkitektur

Retningslinjer for 

arkitekturreview

Arkitekturregel 

1.4 

Sørg for 

review af 

projektets 

arkitektur

Arkitekturregel

1.3 

Anvend fælles 

ramme for 

beskrivelse af 

arkitekturen

Arkitekturregel 

2.1 

Anvend og 

udbyg den 

fællesoffentlig 

arkitektur

Vejledning om 

arkitekturmetode

Vejledning om 

anvendelse af 

arkitekturmodel 

og byggeblokke

Standard for 

beskrivelse af it-

systemer
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Fra OIO til FDA  OIO udfases

 FDA: Principper, grundperspektiver, 

arkitekturprodukter og supplerende regler på 

udvalgte områder

 Bygger på dansk og international bedste 

praksis

 Metodefrihed: Brug internationale standarder 

og aftalt konkret i domæne/projekt

International best practice
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OpgaverOpgaver

StyringStyring

SikkerhedSikkerhed

StrategiStrategi

InformationInformation

ApplikationApplikation

InfrastrukturInfrastruktur

JuraJura

FDA arkitekturreol med anbefalede 
arkitekturprodukter fra digitaliseringsprojekter 
(nettoliste)

Styringsrammer

- Governancemodel

- Interessentanalyse

- Forretningsmål 

- Kvalitetsplan

Realiseringsforløb

- Ændringsanmodningslog

- Arkitekturbeslutningslog

- Deployment-/stagingplan 

Fremgangsmåde

- Gevinstmodel

- Metodeanvendelse

Vision og mål

- Vision / Målbillede

- Strategiske kapabiliteter 

- Udfordringer 

Sikkerhedsstandard 

- Sikkerhedsstrategi / mønstre

- Trussels- og risikokatalog

Juridiske rammer

- Juridiske bindinger 

Forretningsstruktur

- Opgave- / servicekatalog

- Domænemodel

- Proceslandskab

Forretningsobjekter og begreber

- Centrale forretningsobjekter

- Begrebsliste / model 

Applikationsstruktur og integrationsmønstre

- Systemlandskab / kontekstdiagram

Infrastrukturmønstre

- Infrastrukturkoncept og mønstre

Målarkitektur (resumé)

- Arkitekturprincipper

- Arkitekturcompliance 

- Målarkitektur-resumé

- Migreringsstrategi                              

- Exitstrategi

Sikkerhedsmodeller og regler

- Sikkerhedsmodel 

Juridisk fortolkning

- Krav(samling)

Processer

- Aktører / roller  

- Procesmodel 

- Brugerrejse

- Servicemodel  

- Use case / user story

Logiske datamodeller

- Informationmodel

- Logisk datamodel

- Masterdata

- Datakvalitet

Applikationslandskab og integrationer

- Applikationslandskab / +integration 

- Applikationer mappet til forretning 

- Applikationer mappet til information

Infrastrukturlandskab

- Infrastrukturlandskab

Løsningsarkitektur (resumé)

- Løsningsarkitektur -resumé 

Sikkerhedskontroller

Sikkerhedskontroller

Juridisk praksis

- Databehandleraftaler

- Serviceaftaler (SLA)

Arbejdstilrettelæggelse

- Arbejdsgang / -beskrivelse

Fysiske datamodeller

- Datasæt 

- Dataudvekslingsformat

Applikationsdesign og konfiguration

- Applikationsdesign

- Løsningskomponent 

- Snitfladebeskrivelser

- Testscenarier

Infrastrukturkonfiguration

- Infrastrukturopsætning

Konceptuel

(Overbliksniveau)

Logisk

(Designniveau)

Fysisk

(Realiseringsniveau)
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StyringStyring

SikkerhedSikkerhed

StrategiStrategi

OpgaverOpgaver

InformationInformation

ApplikationApplikation

InfrastrukturInfrastruktur

JuraJura

FDA arkitekturreol fokus i tre 
hovedfaser i et projekt

I idéfasen 

er fokus på ledelsens

krav til

målarkitektur

med overordnet 

beskrivelse af de 

forretningsmæssige 

mål og den ønskede 

løsnings egenskaber 

som grundlag for 

projekt

I analysefasen

er fokus på kundens 

krav til

løsningsarkitektur

med logisk analyse og 

fastlæggelse af de 

væsentligste 

elementer i 

arkitekturen som 

grundlag for 

anskaffelse og/eller 

(videre)udvikling

I gennemførelsesfasen 

er fokus på 

leverandørens 

løsningsarkitektur

med detaljeret 

fastlæggelse af alle 

elementer i løsningen 

til udvikling og 

overdragelse til drift. 

Omfatter 

systemkonfiguration.

Konceptuel

(Overbliksniveau)

Logisk 

(Designniveau)

Fysisk 

(Realiseringsniveau)

Kan udføres som vandfald 

eller iterativt
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Opgaver

Information

Ide

(Konceptuel)
Gennemførelse

(Fysisk)
Perspektiv Analyse

(Logisk)

Proceslandskab 

Arbejdsgang / arbejds-

beskrivelse

Brugerrejser

Procesmodel

Workflow

Proces / begreb

mapning

Begrebsmodel

Informationsmodel

Logisk datamodel

Fysisk datamodel

Centrale 

forretningsobjekter

Begrebsliste

Dataudvekslings-

format

Aktørbeskrivelser

Realisering

Blivende produkter 

konsolideres og 

vedligeholdes

Blivende produkter 

konsolideres og  

vedligeholdes

Produkter udvikles iterativ og 
bygger på hinanden
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StyringStyring

SikkerhedSikkerhed

StrategiStrategi

OpgaverOpgaver

InformationInformation

ApplikationApplikation

InfrastrukturInfrastruktur

JuraJura

FDA arkitekturreol – modelsprog

Styringsrammer ProjektforløbFremgangsmåde

Vision og mål

Sikkerhedsstandard

Juridiske rammer

Forretningsstruktur

Forretningsobjekter og begreber

Applikationsstruktur og integrationsmønstre

Infrastrukturmønstre

Målarkitektur

Sikkerhedsmodel og regler

Juridisk fortolkning

Processer

Logiske datamodeller

Applikationslandskab og integrationer

Infrastrukturlandskab

Løsningsarkitektur

Sikkerhedskontroller

Juridisk praksis

Arbejdstilrettelæggelse

Fysiske datamodeller

Applikationsdesign og konfiguration

Infrastrukturkonfiguration

Archimate

Konceptuel

(Overbliksniveau)

Logisk 

(Designniveau)

Fysisk 

(Realiseringsniveau)

UML, RDF

UML

UML

Rig 

visuali

-sering

BPMN, DMN, UML
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Kompetenceudvikling

• Kursus i arkitekturmetode (TOGAF) i FDA

• Kursus i arkitekturdokumentation med Achimate i FDA

• Kursus i de fællesoffentlige modelregler

• Arkitektur for generalister i Digitaliseringsakademiet

• Netværk for Metode og Modellering

• FDA2019 konferencen 09/09/19


