Modtager(e):
Se liste over høringsparter

Høring over udkast til standarden Person
Der gøres hermed opmærksom på, at følgende udkast til standard er sendt i offentlig høring i forbindelse med OIO-kommiteen s behandling af forslag til standard.
Det drejer sig om:
Specifikation af serviceinterface for Person
OIO-komitéens behandling vil kunne resultere i en standard, som med tværoffentlig konsensus vil være vejledende for nyudvikling af kommunikationsformer
mellem offentlige systemer, som håndterer persondata.
Høringsperioden løber fra d. 1. juli 2011 til d. 1. august 2011. Høringssvar skal være IT- og Telestyrelsen i hænde senest d. 1. august 2011 kl. 12.00
Høringssvar sendes til sagogdokument@itst.dk .
Spørgsmål til høringsmaterialet kan stilles til projektleder Carsten Ramsdahl Rohde
på mailadressen carr@itst.dk eller telefon +45 723 19176

Høringens genstand
Formålet med Specifikation af serviceinterface for Person (i det følgende forkortet
til Person ) er, at specificere en snitfladestandard, som kan anvendes af alle systemer, som udveksler personinformation. Specifikationen definerer attributter, tilstande, relationer og operationer baseret på de generelle egenskaber for sag og dokument, således at serviceinterfacet kan opfylde forretningsmæssige behov.
Standarden definerer et serviceinterface, som kan bruges af alle applikationer i en
organisation, og serviceinterfacet kan monteres oven på eksisterende applikationer,
der i dag indeholder, eller kan bringes til at indeholde, alle de oplysninger, som
specificeres i denne standard.
Der er tale om en semantisk standard, forstået på den måde, at det er definitionen af
begreber, deres tilstande og relationer som udtrykt i tekst og i UML-diagrammer,
der er det centrale i standarden. Standarden indeholder ikke tekniske krav til f.eks.
kommunikationsprotokoller, o.l.

Målene, der skal udløse den forretningsmæssige nytteværdi, er bl.a.
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At CPR kan tilbyde dette serviceinterface i relation til Person og dennes
bopælsadresse.
At hvis forretningsmodellerne for CPR stadig gør det rationelt for offentlige organisationer at vedligeholde en kopi af persondata, eller at performancekrav nødvendiggør denne løsning, at disse lokale kopier da alene tilgås gennem Person-serviceinterfacet
At alle myndigheder, der administrerer personer med eller uden dansk personnummer, kan udbyde og aftage stamoplysninger gennem dette interface
At alle serviceaftagere, f.eks. fagsystemer, tilgår personoplysninger gennem dette interface
At der indarbejdes tilstande, der giver mulighed for hændelsesbeskeder,
der er centrale for mange forvaltningsprocesser

Forslaget til standard skal ses i sammenhæng med den godkendte standard Gene-

relle egenskaber for serviceinterfaces på sags- og dokumentområdet

IT- og Telestyrelsen

http://digitaliser.dk/resource/1567464
Side

Høringssvar bør indeholde helt konkrete anvisninger til rettelser, såfremt der er sådanne. Dvs. fx Sætning x.... erstattes med sætning y
eller der skal tilføjes attribut med [beskrivelse], [type],[kardinalitet], [benævnelse] eller [kardinalitet_a] ændres til [kardinalitet_b] eller Definition a ændres til definition b eller
UML-diagrammer rettes på beskrevet måde etc.

Med venlig hilsen
Carsten Ramsdahl Rohde
Projektleder, ITST
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