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Den samlede dokumentation består af følgende dokumenter: 
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Driftsprøve (dette dokument) Vn.n 
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Nærværende indeholder beskrivelse af Driftsprøven som Statens-IT skal 
gennemføre i forbindelse med etablering af Infrastrukturdrift og 
Fagapplikationsdrift ydelser iht. standard Servicekataloget. 
  
Formålet med Driftsprøven er at finde og rette fejl samt verificere, at Statens-
IT’s leverancer opfylder de specificerede krav iht. standard Servicekataloget. 
 
Statens-IT er ansvarlig for forberedelse, gennemførsel og dokumentation af 
Driftsprøven. 
 
Driftsprøven skal gennemføres som én af tre leveranceprøver ved etablering 
af ydelserne Infrastrukturdrift og Fagapplikationsdrift: 
 

• Installationsprøve 
• Driftsovertagelsesprøve 
• Driftsprøve. 

1 Indledning  28. januar 2014 
Version 1.2 
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2 Driftsprøve 

2.1 Formål 
Formålet med Driftsprøven er at konstatere, om systemet lever op til 
leveranceaftalens servicemål i Kundens normale driftssituation. Driftsprøven 
gennemføres for den samlede løsning, uanset om dele er overtaget på et 
tidligere tidspunkt. 

2.2 Startkriterier 
Inden Driftsprøven påbegyndes, skal Driftsovertagelsesprøven være godkendt 
af Kunden, og eventuelle fejl som en godkendelse måtte være betinget af, skal 
være rettet, med mindre andet aftales. 

2.3 Omfang 
Driftsprøven sker iht. Servicekatalogets bilag 6, afsnit 4.1, hvor Statens-IT har 
ansvar for prøvens gennemførelse vedrørende den leverede infrastruktur. 
 
Driftsprøven omfatter følgende servicemål beskrevet i Servicekataloget bilag 
2, afsnit 4: 
 

• Brugeroplevet servicekvalitet ved henvendelse til Statens-IT’s 
servicedesk (afsnit 4.4) 

• Reaktionstid ved hændelser (incidents) (afsnit 4.5) 
• Tilgængelighed for driftsinfrastruktur (afsnit 4.7) 
• Løsningstid ved hændelser (incidents) (afsnit 4.11) 

 
Prøve gennemføres for en periode af 4 kalenderuger påbegyndt fra dato for 
systemets idriftsættelse. 

2.4 Verifikation 
Driftsprøven verificerer, at standard servicemålene beskrevet i 
Servicekataloget (afsnit 4) opfyldes under normal drift af løsningen. 

2.5 Godkendelseskriterium 
Såfremt servicemålene er opfyldt for de seneste 4 kalenderuger af 
driftsprøveperioden. 
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