LEVERANCE 2.3
Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering
af udvikling

Procedurerne vil omfatte:
 Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele
 Planlægning af modning af kode og dokumentation
 Planlægning af løbende udvikling af OpenTele, herunder:
 Tilpasning til opdaterede versioner af de anvendte standarder og referencearkitektur

1 INDLEDNING
Denne leverance beskriver procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling. Nedenfor
beskrives dels det overordnede forløb for udvikling, fra idé til leverance, dels den overordnede organisering af styring
og koordinering af arkitektur og udvikling. Procedurerne er opsat for at sikre kvaliteten af softwaren i 4S, for at
forskellige aktører kan arbejde med open source koden i parallel og for at interessenterne i 4S økosystemet kan
kommunikere og koordinere effektivt omkring kort- og langsigtede anbefalinger, planer og mål.
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2 FRA IDÉ TIL LEVERANCE
Et idealiseret forløb for udviklingen af en ny komponent eller større stykke funktionalitet i regi af 4S involverer
følgende faser:

FIGUR 1: IDEALISERET FORLØB FOR UDVIKLING
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Idéoplæg: Kan komme fra 4S, kunder eller leverandører. Hvis der blandt kunderne synes at være opbakning
til idéen tages den videre til næste skridt.
Interessenthøringer: Idéen præsenteres bredt og der laves høring/workshop/online dialog mhp. input fra
kunder og leverandører.
Oplæg til roadmap: Hvis interessenthøringerne viser at idéen har substans og kundernes fortsatte opbakning
laver 4S i dialog med kunderne et oplæg til et roadmap for udvikling af idéen.
Feedback, prioritering og økonomi: På baggrund af oplæg til roadmap diskuterer kunder i samarbejde med
4S om idéen skal have prioritet og om der kan findes økonomi til at fortsætte arbejdet.
PoC aktiviteter: Hvis der findes økonomi hertil så søsættes proof of concept aktiviteter mhp. direkte input til
udformning af konkret roadmap og ønsket løsning. PoC udføres af 4S i samarbejde med kunder og
leverandører.
Roadmap med oplæg til release- og migreringsplan: Med resultaterne af PoC aktiviteterne som input
udformes et endeligt roadmap med oplæg til release- og migreringsplaner, som er konkrete nok til at kunne
initiere projekt eller udbud.
Udbud/projekinitiering: Roadmap og beskrivelse af ønsket løsning danner basis for forhandling med
leverandør eller benyttes i udformning af udbud mhp. udvikling af løsningen til produktion og drift. 4S
bidrager med vejledning i denne fase.
Opdaterede release- og migreringsplaner: 4S opdaterer release og migreringsplaner i samarbejde med
kunde og valgt leverandør.
Udvikling og leverance: Leverandør udvikler og leverer software og open source kode med kvalitetssikring
gennem 4S. Jf. ”1.1 Retningslinjer og procedurer m.v.” og ”1.3 Model for kvalitetssikring”.

For alle de ovenstående punkter, er der behov for en afklaring af leverandører og kunders forventning til
aktivitetsniveauet i 4S og graden af service, der ydes fra 4S’s stab. Aktivitetsniveau og forventet responstid
hænger naturligvis nøje sammen med økonomien og finansieringsmodellen, der vælges for 4S.
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3 ORGANISERING
Det er 4S’s opgave at sikre, at den løbende udvikling af OpenTele og koordineringen af den overordnede
softwarearkitektur foregår på en måde, som sikrer kvalitet og flerleverandørstrategi (jf. leverance 1.3). 4S vil til det
formål anvende en række instrumenter:

FIGUR 2: ORGANISERING AF STYRING OG KOORDINERING - OVERBLIK

Arkitektur- og designværdier: Et sæt af værdier, der benyttes som pejlemærker og holdepunkter for beslutninger. For
at sikre en sund, langtidsholdbar udvikling af et system og dets arkitektur er det vigtigt at forankre beslutninger i en
række fælles værdier. Disse benyttes som pejlemærker for den overordnede retning for udviklingen af softwaren og
som holdepunkter ift. vigtige beslutninger omkring udviklingen af systemets komponenter og infrastruktur. 4S vil
vedligeholde og arbejde med et sådan sæt af arkitektur- og designværdier. Værdisættet vil være afstemt med
parterne bag 4S og vil typisk være udsat for modifikation i forbindelse med at større roadmaps udformes i dialog med
4S partnerne.
Softwaregruppen: Overordnet mål for gruppen er at sikre sammenhæng mellem 4S komponenter og systemer, åbne
snitflader og nationale referencearkitekturer. Softwaregruppen er lige nu en forholdsvis dynamisk gruppe, hvor
deltagerne er softwarearkitekter, projektledere o.l. med strategisk såvel som praktisk indsigt. Deltagerne er typisk
involveret i / har indsigt i de nuværende og/eller planlagte implementeringer, videre- og/eller nyudviklinger af 4S
software. Gruppen koordineres af en fra 4S staben og refererer til 4S’s koordinator. I takt med at OpenTele
arbejdsgruppen – jf. nedenfor - tager form forventes det, at softwaregruppens rolle udvikler sig mere i retning af at
fokusere på arkitektur og infrastruktur fremfor praktisk koordinering omkring OpenTele løsninger og udvikling.
Arbejdsgrupper: Er selvkonstituerende grupper, som arbejder på 4S projekter. En arbejdsgruppe vil typisk være
fokuseret omkring en enkelt komponent eller omkring et helt sæt af komponenter, som udgør et samlet system. En
arbejdsgruppe laver typisk planer og tilrettelægger udvikling gennem triagerings- og planlægningsmøder, og
vedligeholder eller giver input til releaseplaner. I forhold til OpenTele er der i øjeblikket en uformel arbejdsgruppe
bestående af personer som er involveret i / har indsigt i de nuværende og/eller planlagte implementationer, videreog/eller nyudviklinger af OpenTele. Denne gruppe vil blive formaliseret med faste møder, og det forventes, at
OpenTele arbejdsgruppen gradvist overtager fra softwaregruppen i 4S mht. den praktiske koordinering og status på
OpenTele løsninger og udvikling. 4S stab er med en koordinerende rolle repræsenteret i OpenTele arbejdsgruppen.
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Roadmaps: I 4S bruges roadmaps til at kommunikere omkring kort- og langsigtede anbefalinger/planer/mål for
systemer og/eller enkeltkomponenter. Roadmaps bør på den ene side være tilpas fleksible og åbne, og på den anden
side tilpas konkrete og afgrænsede, til at kunne fungere som planlægningsramme. Et typisk roadmap for et 4S
system/komponent kan indeholde: a) Identifikation af system/komponent og omegn, b) brugsscenarier / overordnede
krav (nu, om 2 år, om 5 år), c) kerne/kritiske indsatsområder, d) konteksten for de kritiske indsatsområder (legacy,
standarder, teknologiske drivere, …), e) overordnede muligheder og alternativer i indsatsområderne, f) anbefalinger
med overordnede tidsangivelser/rammer. Det er 4S staben, der udarbejder og vedligeholder roadmaps – typisk med
input fra interessenthøringer og workshops.
Bemærk at et langsigtet roadmap for et samlet system eller systemkonfiguration (en konfiguration af komponenter og
evt. underliggende infrastruktur eller platform) vil tage en anden og længere form end et roadmap for en enkelt
komponent. Et roadmap for en enkelt komponent vil typisk være relativt kort og koncist, og vil, særligt hvis det drejer
sig om en komponent som implementerer en microservice, ikke adressere langsigtede fremtidsscenarier. i forhold til
sidstnævnte vil der således være et behov for med tiden at justere i terminologien således at der eksempelvis skelnes
mellem roadmaps for større (dele af) systemkonfigurationer og mindre omfattende udviklingsplaner for
enkeltkomponenter.
Proof of Concept: Er aktiviteter til udforskning og afprøvning af nye koncepter og konstruktioner. I forbindelse med
større ændringer i arkitektur, infrastruktur, introduktion af komponenter der understøtter helt nye brugsmønstre o.l.
vil det typisk være en god idé med en eksperimenterende og afprøvende tilgang. 4S anbefaler, at projekter af denne
karakter tænker Proof of Concept (PoC) aktiviteter ind i en fase, som leverer direkte input til udformning af den
løsningsbeskrivelse, som forhandles med leverandør og/eller input til udbud mhp. udvikling af løsningen til produktion
og drift. Eksempler på PoC aktiviteter kan være basal afprøvning af en række teknologier og deres sammenkobling
med eksisterende infrastruktur eller horisontal prototyping af nye typer brugergrænseflader eller eksperimentel
opbygning og afprøvning af ny basal arkitektur for hele eller dele af systemer (OpenTele3 microservices er et aktuelt
eksempel). 4S staben kan deltage i PoC aktiviteter med det formål at kunne omsætte læringen fra PoC aktiviteter til
roadmaps og planer mv. og for bedst muligt at kunne give input til og deltage i dialog omkring udbud og nye
udviklingsopgaver.
Interessenthøringer og workshops: Benyttes til indsamling af ønsker og mål for større revisioner af software. Foregår
typisk ved, at 4S stab inviterer interesserede parter til at give input omkring et bestemt emne. Interessenter kan både
være fra kunde- og leverandørside. Opsamling af input kan f.eks. være gennem fælles workshops, gennem interviews
med individuelle parter eller via dialog på 4S’s online medier og værktøjer.
Årligt sundhedstjek: I regi af 4S udføres et årligt sundhedstjek af OpenTele og relaterede 4S komponenter. Dette tjek
skal generelt vurdere sundheden af softwaren i forhold til arkitektur- og designværdierne.
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FIGUR 3: ORGANISERING AF STYRING OG KOORDINERING
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