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Vejledning til tilbudsgiver 

 
Dette bilag beskriver, hvordan Leverancer og videreudviklingsydelser skal afprøves 
af Kunden i samarbejde med Leverandøren.  
 
Bilaget gælder kun for større Leverancer og videreudviklingsydelser, dvs. opgaver 
over 80 timer.  
 
Bilaget udgør et mindstekrav og kan ikke ændres af tilbudsgiver, ligesom 
tilbudsgiver ikke kan tage forbehold over for bilaget eller dele heraf . 
 
Tilbudsgiver skal ikke udfylde eller besvare bilaget i øvrigt i forbindelse med 
tilbudsafgivelsen.  
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1. INDLEDNING  

Bilag 10 indeholder mindstekrav og krav til afprøvning. Bilag 10 fastlægger 

rammerne for: 

 Afprøvningsprogrammet (afsnit 2) 

 Afprøvningsforskrifterne (afsnit 3) 

 Afprøvningsplanerne (afsnit 4) 

 Prøvekatalog (afsnit 5) 

 Godkendelse af en prøve (afsnit 6)  

 Godkendelseskriterier for en prøve (afsnit 7)  

 Afprøvningsrapporter (afsnit 8) 

 

Det er en forudsætning for afprøvning af en Leverance og en 

videreudviklingsydelse, at den gennemføres under forhold, der i videst muligt 

omfang svarer til en normal driftssituation.  

 

Prøvens genstand: 

Afprøvning af en Leverance eller en videreudviklingsydelser har til formål at sikre, 

at Leverandørens Leverance eller en videreudviklingsydelse på 

overtagelsestidspunktet er fejlfri, stabil og opfylder de for Leverancen og/eller i 

Rammekontrakten fastlagte krav og servicemål. 

 

2. AFPRØVNINGSPROGRAM  

Afprøvningsprogrammet skal indeholde en komplet, men overordnet beskrivelse af 

de afprøvninger, som Leverancen eller videreudviklingsydelsen skal gennemgå i 

opgaveforløbet. 

Afprøvningsprogrammet skal for hver afprøvning som minimum indeholde 

oplysninger om: 



 

5 

 Afprøvningens placering i opgaveforløbet (eventuelt i form af henvisning til bilag 

1) 

 Afprøvningens overordnede forudsætninger  

 De funktioner, der afprøves 

 Afprøvningens fysiske rammer 

 De afprøvningsmetoder, der anvendes 

 De ressourcer, som Kunden skal stille til rådighed 

 De afprøvningsforskrifter, der skal udarbejdes  

 Godkendelseskriterier 

Leverandøren udarbejder afprøvningsprogram. Afprøvningsprogrammet skal 

behandles og godkendes af Kunden. 

 

3. AFPRØVNINGSFORSKRIFTER  

Afprøvningsforskrifterne skal for hver af de afprøvninger, der er defineret i 

afprøvningsprogrammet, i detaljer beskrive gennemløbet af afprøvningerne. 

Beskrivelsen skal omfatte de eventuelle forudsætninger, der skal være opfyldt for, 

at den pågældende afprøvning kan gennemføres, herunder hv ilken Dokumentation, 

der skal foreligge. 

Der skal være sporbarhed mellem afprøvningsforskrifterne og  

 Afprøvningsprogrammet 

 Afprøvningsplanerne 

 Bilag 3  

Leverandøren udarbejder Afprøvningsforskrifter. Afprøvningsforskrifterne skal 

behandles og godkendes af Kunden. 
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4. AFPRØVNINGSPLANER  

Leverandøren udarbejder afprøvningsplaner for hver af de afprøvninger, som er 

defineret i afprøvningsprogrammet. Afprøvningsplanerne omfatter også eventuelle 

installationsaktiviteter og skal som minimum indeholde oplysning om:  

 Hvilke afprøvningsforskrifter, der er omfattet af afprøvningsplanen 

 Hvilke installationsplaner, der er omfattet af afprøvningsplanen 

 Hvem der skal deltage i de enkelte installationer/afprøvninger ved navns 

nævnelse eller ved stillingsbetegnelse 

 Eventuelt udstyr, der indgår i den enkelte installation/afprøvning  

 Eventuelle prøvedata, der skal leveres af Kunden 

 En time for time beskrivelse af installationer og afprøvninger  

 

5. PRØVEKATALOG  

Afprøvning af en Leverance og en videreudviklingsydelse sker ved en 

overtagelsesprøve og – medmindre Kunden beslutter andet – en driftsprøve.  

 

Overtagelsesprøve: Udføres, når Leverandøren leverer en Leverance eller en 

videreudviklingsydelse, som indeholder implementering af ændringer og/eller ved 

ny Version/Release. Udføres desuden, når miljøer overdrages fra Leverandøren til 

en anden vedligeholdelsesleverandør. Overtagelsesprøven gennemføres af 

Leverandøren med Kundens aktive deltagelse.  

 

Driftsprøve: Driftsprøven tager sigte på at måle driftseffektiviteten og svartider 

for en Leverance eller en videreudviklingsydelse i miljøet til drift over en periode på 

mellem 20 og 60 Arbejdsdage, mens en Leverance eller en videreudviklingsydelse 

anvendes. Driftsprøven skal af Kunden påbegyndes seneste 20 Arbejdsdage efter 

Overtagelsesdagen ellers bortfalder driftsprøven.  

 

6. GODKENDELSE AF EN PRØVE  

Med mindre andet er aftalt skal Kunden senest 10 Arbejdsdage efter at have 

modtaget rapport om prøveresultaterne, skriftligt meddele Leverandøren, om 
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prøven er bestået eller ikke bestået med angivelse af fejl og manglende 

overholdelse af servicemål i en mangelliste.  

En prøve er bestået, når godkendelseskriterierne fastsat i afprøvningsprogrammet 

er opfyldt, og hvorefter godkendelse skal ske i overensstemmelse med 

Rammekontraktens punkt 17. 

 

Såfremt Kunden ikke afgiver meddelelse om godkendelse inden fristen, kan 

Leverandøren meddele Kunden, at prøven vil blive anset for godkendt, med mindre 

Kunden ikke inden for 10 Arbejdsdage regnet fra modtagelsen af Leverandørens 

meddelelse tager stilling til prøven.  

 

7. GODKENDELSESKRITERIER  

Godkendelseskriterierne for en prøve er relateret til antal fejl i de enkelte 

Leverancer eller videreudviklingsydelser. Fejl i prøven kategoriseres efter følgende 

kategorisering. 

 

Fejlkategori Beskrivelse 

A (Kritiske fejl og 
mangler) 

Fejl eller mangler, der medfører, at ingen af de væsentlige 
arbejdsprocesser er mulige at gennemføre, ej heller ved 

mindre ændringer i arbejdsprocessen. 

Prøven afbrydes, idet det ikke giver mening at fortsætte.  

Leverandøren skal, uden ugrundet ophold, udbedre den eller 

de kritiske fejl. Hvis Leverandøren ikke er i stand til at 
udbedre den/de kritiske fejl inden for maksimalt fem 

Arbejdsdage, skal Leverandøren levere bindende planer til 
Kunden for, hvorledes den/de kritiske fejl vil blive udbedret 

inden for prøveperioden. 

B (Alvorlige fejl og 
mangler) 

Fejl eller mangler, der medfører, at flere væsentlige 
arbejdsprocesser ikke kan gennemføres, eller kun kan 

gennemføres ved væsentlige ændringer i arbejdsgangen.  

Kunden kan vælge at indstille prøven, såfremt sådanne fejl 

opstår. 

Leverandøren skal, uden ugrundet ophold, udbedre den eller 

de alvorlige fejl. Hvis Leverandøren ikke er i stand til at 

udbedre den/de alvorlige fejl inden for maksimalt 10 
Arbejdsdage, skal Leverandøren levere bindende planer til 

Kunden for, hvorledes den/de alvorlige fejl vil blive udbedret 
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inden for prøveperioden. 

C (Betydelige fejl og 
mangler) 

 

 

Fejl eller mangler, der resulterer i, at arbejdsprocesser ikke 
kan gennemføres, eller kun kan gennemføres ved ændringer i 

arbejdsgangen. 

Fejlen kan afhjælpes i prøveperioden. 

Kunden kan vælge at indstille prøven, såfremt sådanne fejl 

opstår. 

Leverandøren skal, uden ugrundet ophold, udbedre den eller 

de alvorlige fejl. Hvis Leverandøren ikke er i stand til at 

udbedre den/de betydende fejl inden for maksimalt 15 
Arbejdsdage, skal Leverandøren levere bindende planer til 

Kunden for, hvorledes den/de betydende fejl vil blive udbedret 
inden for prøveperioden. 

 

D (Normale fejl og 

mangler) 

Fejl eller mangler, der ikke hindrer arbejdsprocessen i at 

kunne gennemføres normalt, eventuelt med mindre ændringer 

i arbejdsprocessen for at omgå fejlen.  

Leverandøren skal levere bindende planer til Kunden, der 

beskriver, hvorledes alle normale fejl udbedres inden for 
prøveperioden. 

E (Mindre fejl og 
mangler) 

Ubetydelige eller kosmetiske fejl, men hvor der er fejl i 
forhold til aftalegrundlaget. 

Leverandøren skal levere bindende planer til Kunden, der 

beskriver, hvorledes alle mindre betydende fejl udbedres.  

 

 

8. AFPRØVNINGSRAPPORTER  

Afprøvningsrapporterne dokumenterer de udførte afprøvninger, således at det er 

klart, hvad der er afprøvet, og hvad afprøvningsresultatet var.  
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9. KUNDENS KRAV TIL AFPRØVNING  

Kundens krav til afprøvning er angivet i nedenstående tabel 1 til 4.  

   

Tabel 1. Tilrettelæggelse af overtagelsesprøve 

Titel Kravbeskrivelse 

Tilrettelægge prøveafvikling Når Kunden har bestilt en Leverance eller 

videreudvikling, fx kan det sammen med 
bestillingen aftales at afvikle en 

overtagelsesprøve. 

Leverandøren skal i givet fald tilrettelægge 

prøveafviklingen, såvel internt som hos Kunden, 
på en sådan måde, at 

Leverancen/videreudviklingsydelsen leveres som 

specificeret og til den aftalte tid. Leverandøren 
udarbejder de nødvendige 

afprøvningsprogrammer, -planer og -forskrifter 
(testcases m.m.). 

Prøveafviklingen skal udover Leverandøren 

involvere Kunden og Driftsleverandøren.  

Ansvar for afprøvning Leverandøren har som en del af 

Leverancen/videreudviklingsydelsen ansvaret for 

afprøvningen af de 
Leverancer/videreudviklingsydelser, som er et 

resultat af de udviklingsydelser, som 
Leverandøren leverer i overensstemmelse med 

Rammekontrakten. 

 

Eksekvering af prøveafvikling Leverandøren skal forestå al planlægning, 

opfølgning, rapportering mv. omkring 
prøveafvikling i de tilfælde. 
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Tabel 2. Oversigt over prøver som indgår i overtagelsesprøve 

Prøvetype Beskrivelse 

Integrationstest Integrationstesten har til formål at sikre, at Løsningen 

fungerer korrekt i sammenhæng med øvrige systemer og 
ydelser, jf. Bilag 3.  

Dette omfatter såvel integrationen mellem site og ydelser 
samt integration til andre systemer, såvel eksterne som 

interne. 

Integrationstesten godkendes, når alle integrationer 
virker i overensstemmelse med det aftalte.  

Funktionstest Funktionstesten skal påvise, at Løsningens enkelte 
funktioner virker efter hensigten og som aftalt i henhold 

til kravspecifikationen.  

Det skal i forbindelse med funktionstesten sikres, at 
samtlige krav fra kravspecifikationen efterprøves - 

herunder også ikke-funktionelle krav i det omfang, der 
ikke er angivet en specifik test (som belastnings- og 

svartidstest). Prøveplanen skal afspejle dette.  

Test af svartider samt 
belastningstest 

Der skal gennemføres en test af de i Bilag 6 angivne 
svartider for normal brug, og at løsningen kan håndtere 

den i Bilag 6 angivne maksimumbelastning.  

Belastningstesten skal desuden efterprøve, hvilken 
belastning Løsningen maksimalt kan holde til. 

Belastningstesten skal understøttes af et automatiseret 
værktøj, der kan simulere en brugerbelastning i 

overensstemmelse med det i Bilag 6 anførte. Værktøjet 
stilles til rådighed af Leverandøren.  

Det forudsættes, at Løsningen testes efter indlæsning af 

realistiske (test)datamængder. 

Brugervenlighedstest Brugervenlighedstest har til formål at afprøve om 

Løsningen opfylder grundlæggende krav til 

brugervenlighed, som aftales pr. projekt.  

Testen foretages af en af Kunden udpeget tredjepart i 

samarbejde med Leverandøren. 

Sikkerhedstest Sikkerhedstesten skal sikre, at angivne sikkerhedskrav 

iagttages på tilfredsstillende vis. Sikkerhedstesten skal 

påvise, at Løsningen lever op til de krav til sikkerhed, 
som er angivet i Driftsleverandørens krav. 

Testen kan gennemføres af en af Kunden udvalgt uvildig 
tredjepart. 
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Tabel 3. Kravbeskrivelser for prøven 

Titel Kravbeskrivelse 

Generelt 

Kundens bestemmelse over 
prøvens genstand. 

Kunden forbeholder sig ret til at bestemme, 
hvilke funktionelle og ikke-funktionelle krav, der 

skal testes. Leverandøren skal dog komme med 
et forslag til sammensætning af prøvens 

genstand. 

Indhold af testcases Testcases skal baseres på krav fra 
Leveranceaftalen samt arkitektur- og andre ikke 

funktionelle krav.  

Testcasene skal være både positive (Brugeren 

agerer fejlfrit) og negative (hvor der skabes 

fejlsituationer).  

Testcasene skal tillige indeholde teststrategi og 

skal kunne anvendes direkte til testudførelse.  

Kunden forbeholder sig ret til at supplere 

testcases udarbejdet af Leverandøren med sine 

egne. 

Testvilkår 

Gennemførelse af test Leverandøren faciliterer og dokumenterer 

testforløbet. Kunden forbeholder sig ret til at 
teste Leverancen yderligere inden for 

prøveperioden uden Leverandørens 

tilstedeværelse. 

Miljøer 

Installationsdag Leverandøren skal i god tid meddele 

installationsdagen, når Leverandøren skal være 

til rådighed under installation af Leverancen. 

Driftsleverandøren afprøver den fysiske 

installation i samarbejde med Leverandøren, 
inden Kunden påbegynder at teste. 

 

Testværktøjer  Kunden skal have en løsning, der er klar til at 
tage i brug, når testen skal foretages.  

For de testcases, der kræver andre værktøjer 
end selve it-løsningen, skal Leverandøren sikre 

værktøjernes tilgængelighed under 

prøveafholdelsen.  

 

Sikkerhedskrav 
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Afprøvning af sikkerhed Om nødvendigt skal sikkerhedstest foretages, fx 
test af brugerrettigheder. 

 

Prøvedata 

Forberedelse af prøvedata Kunden kan stille prøvedata til rådighed.  

Leverandøren forbereder selv løsningen til at 

håndtere prøvedata, herunder modificering og 
tilpasning af data til forskellige testcases.  

 

Uddannelses- og undervisningsmateriale 

Indhold og formål med 
uddannelsen og 

brugerdokumentation 

Leverandøren skal sørge for, at Kundens 
testpersoner har indgående kendskab til 

løsningen inden påbegyndelse af test.  

For at sikre, at Kunden selv kan forestå 

uddannelse efter løsningen er taget i brug, skal 

brugerdokumentation være i den form og det 
omfang, at dette kan lade sig gøre.  

 

Godkendelseskriterier 

Godkendelseskriterier 
Se tabel 4 med godkendelseskriterier. 

 

Dokumentation 

Indhold af testdokumentation Dokumentation skal som minimum indeholde: 

• Dokumentation af testresultat og teststatus fx i 
MS Word, MS Excel eller i testværktøjer. 

• Dokumentation af fejl. 

• Evt. planer for udbedring af fejl og mangler.  

 

Godkendelse 

Godkendelsesproces Med mindre andet er aftalt, skal Kunden senest 

10 Arbejdsdage efter at have modtaget rapport 
med prøveresultatet, skriftligt meddele 

Leverandøren, om prøven er bestået eller ikke 
bestået med angivelse af fejl og manglende 

overholdelse af servicemål i en mangelliste. En 

prøve er bestået, når godkendelseskriterierne 
fastsat i afprøvningsprogrammet er opfyldt.  

Såfremt der konstateres fejl, skal Leverandøren 
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snarest muligt rette disse og efterfølgende 
demonstrere, at afhjælpning har fundet sted i 

henhold til klassifikationen af fejltypen.  

Såfremt Kunden ikke afgiver meddelelse om 

godkendelsen inden fristen, kan Leverandøren 

meddele Kunden, at prøven vil blive anset for 
godkendt, medmindre Kunden ikke inden 30 

Arbejdsdage regnet fra Kundens modtagelse af 
Leverandørens meddelelse tager stilling til 

prøven. 

 

Tabel 4. Godkendelseskriterier 

 

Overtagelsesprøve: 

Fejlkategori Acceptabelt fejlniveau målt ved maksimalt antal fejl  

1. Kritisk fejl Ingen fejl 

2. Alvorlige fejl Ingen fejl 

3. Betydende fejl Maksimalt 5 fejl 

4. Normal fejl Maksimalt 20 fejl og Leverandøren skal levere bindende 

planer for udbedring inden for prøveperioden 

5. Mindre betydende fejl Ingen begrænsninger – dog skal Leverandøren 

udarbejde en bindende plan for, hvordan og hvornår 

fejlene udbedres 

 

Driftsprøve: 

Kravene til driftsprøven er opfyldt, når servicemålene, jf. Bilag 6, er opgjort for de 

sidste 20 Arbejdsdage af driftsperioden for Leverancen som helhed.   

 


