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KRAVSPEC./AFTALE

KODNING

TEST I TESTMILJØ

Releaseejer

Analyserer
muligheder og
begynder
releaseprocessen

Foretager
indledende kontakt
til release manager
(samt evt. change
manager)

Release Manager

Systemejer

ANALYSE

Deltager evt. i
indledende
afklaringsmøde med
releaseejer

Bringer nye
muligheder ind i
dialogen med
leverandør(er)

Udarbejdelse
af kravspec. og
aftale med
leverandør(er)

Ansvarlig for
gennemførsel
af kodeproces

Indhenter sparring
hos release
manager på,
hvorvidt RFC vedr.
opsætning af
testmiljø opfylder
grundlæggende krav

Sender RFC vedr.
opsætning af
testmiljø til change
manager

Beder
leverandør(er) om
at opsætte testmiljø
i henhold til
godkendt RFC vedr.
opsætning af
testmiljø

Giver sparring til
releaseejer på,
hvorvidt RFC vedr.
opsætning af
testmiljø opfylder
grundlæggende krav

Giver sparring og
kontrollerer
opfyldelsen af
grundlæggende krav

Arrangerer møde
med release
manager (samt evt.
change manager)
om testkrav pba.
testvejledningen

Beder
leverandør(er) om
at udarbejde udkast
til testdesign

Deltager i møde
med releaseejer om
testkrav pba.
testvejledningen

Vurdering og
kvalificering af
RFC vedr.
opsætning af
testmiljø samt
klargøring til
CAB

Deltager evt. i
indledende
afklaringsmøde med
releaseejer og
release manager

Tager stilling til RFC
vedr. opsætning af
testmiljø

CAB

Change Manager

JA

Deltager evt. i møde
med releaseejer om
testkrav pba.
testvejledningen

Kan RFC
godkendes?

Leverandør(er)

NEJ

Deltager i dialog
med releaseejer

Gennemfører
kodning

Opsætter testmiljø

Udarbejder udkast
til testdesign
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TEST OG UDRULNING I DRIFTSMILJØ

Releaseejer

Sender testdesign til
vurdering hos
Release Manager

Release Manager

Systemejer

TEST I TESTMILJØ

Vurderer testdesign
ud fra
grundlæggende krav

Godkender endeligt
testdesign

Gennemførsel
af test og
udarbejdelse
af testrapport

Indhenter sparring
hos release
manager på,
hvorvidt RFC
opfylder
grundlæggende krav

Sender RFC til
change manager

Beder
leverandør(er) om
at opsætte
driftsmiljø i henhold
til godkendt RFC

Giver sparring til
releaseejer på,
hvorvidt RFC
opfylder
grundlæggende krav

Arrangerer møde
med release
manager (samt evt.
change manager)
om testkrav pba.
testvejledningen

Beder
leverandør(er) om
at udarbejde udkast
til testdesign

Deltager i møde
med releaseejer om
testkrav pba.
testvejledningen

Change Manager

Vurdering og
kvalificering af
RFC samt
klargøring til
CAB

CAB

JA

Tager stilling til RFC

Deltager evt. i møde
med releaseejer om
testkrav pba.
testvejledningen

Kan RFC
godkendes?

Leverandør(er)

NEJ

1

Opsætter driftsmiljø

Udarbejder udkast
til testdesign
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Systemejer

TEST OG UDRULNING I DRIFTSMILJØ

Releaseejer

Vurderer testdesign
ud fra
grundlæggende krav

Godkender endeligt
testdesign

Gennemførsel
af test og
udarbejdelse
af testrapport

Udarbejder
udrulningsplan med
input fra release
manager

Indhenter
dokumentation af
systemet fra
leverandør(er)

Sikrer overførsel af
viden om systemet
samt SLA til
kundecenter

Giver sparring til
releaseejer på
udrulningsplan

CAB
Leverandør(er)
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Sikring af
udrulning af
system til
medarbejdere,
borgere m.fl.

Udpeger systemejer

Slut på Release
Management
Processen

Change Manager

Sender testdesign til
vurdering hos
release manager

Release Manager

Overtager ansvaret
for udrulningsplanen

Udarbejder og
fremsender
dokumentation af
systemet

Omsætter
videnoverførsel og
SLA vedr. systemet
til supportydelse

