
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra første tekniske orienteringsmøde om DMS Im-

port 
 

Dato: 21. januar 2020 kl. 10.00 – 13.00 

Sted:  TAL R, Osvald Helmuts vej 3, 2000 Frederiksberg   

 

Tid  Emne  

10:00-

10:20  

1. Velkomst og introduktion  

v/ Christian Vinther (CV) & Maren Holm Johanneson (MHJ)  

 

CV og MHJ bød velkommen til orienteringsmødet. MHJ orienterede kort om 

EUTK-programmets principper for inddragelse. 

 

CV understregede vigtigheden af at etablere et tæt samarbejde med mødedelta-

gerne. Datoen for næste orienteringsmøde er ikke fastsat endnu, men planen er 

at afholde flere. Næste møde forventes at blive afholdt inden for de næste par 

måneder.      

 

MHJ orienterede om formålet og nødvendigheden af projektet samt de overord-

nede mål for EUTK-programmet.  

 

CV præsenterede et overblik over de systemer, EUTK-programmet skal udvikle 

og implementere frem mod år 2025. For importløsningen specifikt er der 3 store 

releases. Eksport og EU-forsendelse er i proces, men befinder sig fortsat i analy-

sefasen. KRS er lige gået i udbud.   

 

10:20-

10:30 

Milepæle 

v/ Jesper Breddam Kofoed (JBK) 

 

JBK indledte med en gennemgang af de overordnede tidsfrister i MASP og de 

overvejelser, der er gjort i forbindelse med skæringen af releases. Overvejelserne 

går bl.a. på risici, segmentering af virksomheder og tidsfrister.  

 

JBK viste hovedelementerne i den releaseplan for DMS Import, der bliver arbej-

det efter pt. 

Referat 

 

26. februar 2020 
 

Kommunikation 

 



 

 

Side 2 af 4 

 

Når der er indgået en kontrakt med en leverandør for DMS Import, vil den en-

delige releaseplan blive fastlagt i samarbejde med den valgte leverandør.  

 

10:30-

10:40 

Udbuddet for DMS Import  

v/ Heidi Ringholm (HR) 

 

HR orienterede om den valgte udbudsform (udbud med forhandling) og de præ-

kvalificerede tilbudsgivere.   

 

Det forventes, at det endelige tilbud modtages i uge 20, og at der er kontrakttil-

deling i uge 25.  

 

Slutteligt orienterede HR om, at EUTK-programmet arbejder på at forberede le-

verandørens ankomst, så udviklingen kan sættes i gang hurtigt. Det er i disse for-

beredelser, at mødedeltagernes input fra orienteringsmødet indgår. 

 

10:40-

11:00 

Ændringer i snitflader til DMS Import  

v/ Morten Karl Blomgren (MKB) 

 

MKB præsenterede AS-IS- og TO-BE-systemlandskabet, og de tekniske ændrin-

ger der venter. 

 

Det er særligt indførelsen af nye angivelsestyper samt den nye datamodel, 

EUCDM (EU’s datamodel), der er drivende for dette. Der er fx identificeret 160 

ændringer i datasættet, hvilket svarer til ændringer i 90% af samtlige datafelter.  

 

MBK orienterede om, at ovenstående ændringer gør, at der skal bygges nye sy-

stemer, og at disse samtidig skal integreres med nye og eksisterende EU-syste-

mer – det gælder fx ICS2. Formatet for filindsendelse overgår fra en blanding af 

EDIFACT og XML til udelukkende at være XML. Desuden bliver de eksiste-

rende FTP-baserede filindsendelsesløsninger erstattet med AS4 over http.  

 

MBK berettede i øvrigt, at der i en periode vil være paralleldrift af flere af syste-

merne som fx ICS og ICS2. I denne periode skal virksomhederne altså forholde 

sig til to systemer. Det gælder også for det nationale Manifest-system, da det er 

tæt knyttet til ICS.  

 

Der blev herefter stillet en række spørgsmål fra salen. Svarene fra MKB og CV 

følger herunder: 

 

- MKB slog fast, at man skal registrere sig i begge systemer i parallelperi-

oden. Det er altså ikke muligt at nøjes med at registrere i det ene. Regi-

strering af ENS skal ske i ICS2, hvis varerne kommer med fly. Og kom-

mer varerne andetsteds fra, registrerer man det i det gamle system.   
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- I forhold til releaseplanen for DMS Import kommer der ikke til at blive 

skelnet mellem systemreleases i forhold til transportform.   

- En deltager spurgte til, hvilke konsekvenserne de forskellige transport-

former har for datahåndteringen. Vedkommende var bekymret over, at 

flere virksomheder ikke har de data, som systemet har brug for. MKB 

tog bekymringen til efterretning.  

- Import, eksport og EU-forsendelse skal ikke søsættes på samme tid. 

Målet er at finde en fælles platform til alle tre, så en del af arbejdet med 

DMS Import er at finde en platform. Eksport og EU-forsendelse endnu 

ikke gået i udbud. I forlængelse af dette slog CV fast, at der ikke er pla-

ner om at implementere det hele på en gang, men projektarbejdet skal 

køre parallelt. ”Go live” for de enkelte systemer kommer først senere.   

- Så snart der er mere information om, hvad virksomhederne skal levere 

til DMS Import, vil EUTK-programmet sørge for at dele det med er-

hvervslivet.  

- Der vil blive udviklet testmiljøer, og EUTK-programmet ønsker input 

fra erhvervslivet til udformning af dette testmiljø.    

11:30-

11:45 

Introduktion til indsamling af input – gruppeøvelse  

v/ Heidi Ringholm (HR) 

 

HR præsenterede gruppeøvelsen og de temaer, som mødedeltagerne havde til 

opgave at drøfte. Temaerne var: 

 

- Test og onboarding  

- Udfordringer i overgangsfasen  

- Inddragelse i det videre forløb 

- Andet     

HR informerede om, EUTK-programmet er særligt opmærksomme på møde-

deltagernes input, og disse vil så vidt muligt blive anvendt i den videre planlæg-

ning.  

 

11:45-

12:45  

Indsamling af input fra gruppeøvelse 

v/ De forskellige gruppefacilitatorer 

 

Her følger en kort opsummering af de væsentligste input fra gruppeøvelserne:  

 

1) Test og onboarding:  

- Segmentering af virksomheder og gradvis onboarding.  

- Én indgangskanal og kontaktafdeling til test i forbindelse med fx indmelding af 

fejl m.v.  

- Testcases skal afspejle virkeligheden – gerne et testmiljø hvor man ”frit kan lege 

i systemet”.  

- Deling af indmelding fejl og forbedringspunkter, fx i form af en vidensbase. 
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2) Udfordringer i overgangsperioden:  

- Flere og klare udmeldinger om hvordan proces- og systemovergangen bliver 

- Sekventielle releases foretrækkes fremfor big bang 

- Klar kommunikation om, hvilke virksomheder der rammes hvornår.   

 

3) Inddragelse i det videre forløb:  

- Én indgangskanal for al relevant information, herunder datakrav, systembeskri-

veler, tidsplaner, proces mv. 

- Nedsættelse af følgegruppe for DMS Import, fx H7 følgegruppe, R2 følge-

gruppe osv.  

- Kontinuerlig og tæt inddragelse: ”Vi vil hellere vide lidt løbende frem for at afvente.” 

 

4) Andet  

- Behov for at dataændringer og datastruktur udmeldes snarest.  

- Udmelding om systemejer og kommunikationsvejene   

- Hyper care og drift skal drøftes  

12:45-

13:00  

Opsamling og tak for i dag  

v/ Christian Vinter (CV) og Maren Holm Johanneson (MHJ) 

 

CV samlede op på dagens input. Et gennemgående træk var, at mødedeltagerne 

efterspurgte mere og konkret kommunikation, herunder håndgribelige tidsplaner 

og vejledning i, hvad venter i den kommende tid. Mødedeltagerne efterspurgte 

desuden at blive involveret tidligt i udviklingsarbejdet.  

 

MHJ sluttede af med at slå fast, at erhvervslivet vil blive inviteret indenfor, hver 

gang det er muligt og giver mening.  
 

 


