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BBR og DAR – Nyhedsbrev nr. 15
KOMBIT vil med udsendelsen af dette nyhedsbrev informere om de forbedringer, som
implementeres i BBR version 1.7.1 og DAR 0.9.1.
Forbedringerne til den eksisterende funktionalitet idriftsættes tirsdag den 8. september
2015 kl. 8.00 for henholdsvis BBR og DAR.
Rigtig god fornøjelse og læselyst 

KOMBIT har valgt at informere om følgende i dette nyhedsbrev:
•
•
•
•

Baggrunden for forbedringsforslag
Forbedring af eksisterende funktionalitet i BBR version 1.7.1 og DAR version 0.9.1
Hvad er processen fra nu og indtil idriftsættelse af DAR 1.0 og BBR 2.0
Fejlrettelser BBR og DAR
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Baggrunden for forbedringsforslag
I forbindelse med afholdelse af brugertesten for BBR version 1.7 og DAR 0.9 i april måned 2015 og efterfølgende afholdelse af BBR informationsmøder fem forskellige steder i
landet, blev der identificeret en del forbedringsforslag til den nyudviklede funktionalitet.
KOMBIT har i samarbejde med kommunale repræsentanter udpeget de forbedringer,
som for brugerne vil give mest værdi i det daglige arbejde. Disse forbedringer er blevet
kravspecificeret og bestilt hos KMD hen over sommeren.
Forbedring af eksisterende funktionalitet i BBR version 1.7.1 og DAR version 0.9.1
For en nærmere beskrivelse af forbedringsforslagene henvises til KMD’s servicemeddelelse, som kan findes på KMD’s kundenet klik her
KOMBIT har tidligere i samarbejde med SKAT (tidl. MBBL) besluttet, at der ikke længere
kan indsendes ændringsønsker til BBR og DAR, og at der ikke vil blive videreudviklet
yderligere på BBR og DAR før efter idriftsættelsen af BBR 2.0 og DAR 1.0 i år 2017,
medmindre der er lovgivningsmæssige forhold, der påkræver dette.
Hvad er processen frem til idriftsættelse af BBR 2.0?
KOMBIT indgik kontrakt om drift, udvikling og videreudvikling af BBR 2.0 med Netcompany den 14. juli 2015. Projektgruppen i KOMBIT er nu godt i gang med afklaringsfasen,
hvori der sikres en fælles forståelsesramme for det fremadrettede udviklingsforløb. Afklaringsfasen forventes afsluttet og godkendt ved udgangen af september måned 2015.
I udviklingsforløbet vil der blive afholdt ca. 15 workshops, med kommunal deltagelse, om
design, brugergrænseflade, selvbetjeningsløsning og funktionalitet. De kommunale deltagere findes i samarbejde med KL. Afholdelse af de første workshops forventes afholdt
medio oktober måned 2015.
I udviklingsforløbet indgår der tre brugertests, som vil omfatte test af funktionalitet samt
brugervenlighed.
Den reviderede tidsplan for Grunddataprogrammet (GD1) har betydet, at datoen for
idriftsættelse af BBR 2.0 er blevt ændret til den 20. marts 2017. Den reviderede tidsplan
(milepælsplan) for GD1 kan findes på Grunddataprogrammets hjemmeside klik her
Hvad er processen frem til idriftsættelse af DAR 1.0?
Den 28. august 2015 underskrev KOMBIT og Netcompany kontrakten om drift, udvikling
og videreudvikling af DAR 1.0. Afklaringsfasen for DAR 1.0 påbegyndes ultimo september 2015, når BBR afklaringsfasen er afsluttet.
Der vil ligeledes blive afholdt et antal workshops med kommunal deltagelse i udviklingsforløbet for DAR 1.0. I udviklingsforløbet vil der i lighed med BBR 2.0 indgå tre brugertests.
Den reviderede tidsplan for Grunddataprogrammet (GD2) har betydet, at idriftsættelsen
af DAR 1.0 er ændret til den 1. januar 2017. Den reviderede tidsplan (milepælsplan) kan
findes på Grunddataprogrammets hjemmeside klik her
Fejlrettelser BBR og DAR
Kendte BBR-fejl og DAR-fejl, som er indberettet via KMD’s support er blevet rettet inden
idriftsættelsen af BBR version 1.7.1 og DAR 0.9.1. Oversigten over kendte fejl, som er
blevet rettet, kan findes på KMD’s kundenet under servicebreve klik her
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Information fra KMD
KOMBIT vil opfordre alle til at tilmelde sig servicemeddelelser fra KMDService via KMD's
kundenet på https://kundenet.kmd.dk/. Meddelelserne indeholder information om drift,
indhold i nye releases, gode tips, kendte fejl og mangler mv. Hvis man vil følge med i udviklingen af BBR 2.0 og DAR 1.0 kan man ligeledes abonnere på nyheder fra KOMBIT
ved at tilmelde sig nyhedsbreve fra projekterne.
Support af BBR
HUSK, det er vigtigt, at man kontakter KMD, hvis man har behov for support i forbindelse
med BBR. Det er KMD, som varetager support af systemet og fører statistik på henvendelserne. KMD træffes på telefon 4460 5730 eller via mail på bbrser@kmd.dk.
BBR's testmiljø
KOMBIT anbefaler, at alle interesserede 3. parts leverandører aktivt anvender BBR's
testmiljø, hvor bl.a. snitflader – også i foreløbige udgaver - vil blive lagt på i takt med udviklingen. Adgang til demomiljøet fås ved henvendelse til bbr@kombit.dk.
Næste nyhedsbrev
KOMBIT udsender løbende nyhedsbreve. Vi minder desuden om, at oplysninger om
BBR kan findes på www.bbr.dk eller ved kontakt til os på bbr@kombit.dk
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