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1.0 Indledning 

Dette dokument indeholder en beskrivelse af Acadre Teknik og Miljø samt løsningens bestand-

dele. 

I dokumentet skal ”sagsbehandling” forstås som værende byggesagsbehandling og/eller miljø-

sagsbehandling. 

I det følgende er anvendt forkortelsen BOM, som er KOMBIT Byg og Miljøs ansøgningsportal. 
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2.0 Beskrivelse af Acadre Teknik og Miljø 

Overordnet er Acadre Teknik og Miljø en løsning, der muliggør, at Acadre ESDH-systemet kan 

varetage den proces, en sagsbehandling omfatter. Alt sammen understøttet med så fleksibel og 

automatisk en løsning som muligt. 

2.1  Byggesags- eller miljøsagsbehandlingen 

Der tages hér udgangspunkt i en typisk byggesagsbehandling. 

Sagsbehandlingens forløb kan generelt opdeles i følgende overordnede faser: 

 Ansøgning hvor ansøgeren registrerer sin henvendelse og supplerer med nødvendig do-

kumentation. 

 Registrering af ansøgningen i ESDH-systemet hvor ansøgningsdokumenterne og 

metadata for ansøgeren udgør tilstrækkelig information for at kunne oprette en sag for 

den pågældende ansøger på den pågældende ejendom. Der kan konfigureres og dermed 

automatisk påsættes en virtuel sagsbehandler eller et team, så længe denne er oprettet 

som sagsbehandler i Acadre. 

 Validering og præcisering hvor der vurderes, om tilstrækkeligt med materiale og do-

kumentation er vedlagt ansøgningen og dermed i den nye sag. Herunder en evt. præcise-

ring af stedfæstelsen, der foretages af sagsbehandleren med de eksisterende muligheder, 

integrationen til GIS-systemet giver. 

 Tildeling til sagsbehandler hvor sagen fordeles ud fra interne regelsæt. Sagsbehand-

lere, der er virtuelle, eller teams er også mulige at anvende. 

 Sagsbehandling inkl. evt. høring hvor der kan ske en løbende kommunikation mel-

lem sagsbehandler og ansøger. 

 Afgørelse hvor sagen beriges med det aktuelle resultat af sagsbehandlingsarbejdet. 

Acadre Teknik og Miljø understøtter arbejdet med byggesagerne gennem hele processen.  

2.2  Indhold i Acadre Teknik og Miljø 

Løsningen understøtter både sagsbehandling på byggeområdet og miljøområdet. Byggeområ-

dets understøttelse i løsningen er den mest omfattende. Miljøområdet understøttes mere spar-

somt med registrering og sagsprocessen. De fleste integrationer i løsningen dækker byggeom-

rådet. 

Acadre Teknik og Miljø er en udvidelse af Acadre i form af nye sagstyper kombineret med inte-

grationer til forskellige systemer med relation til sagsbehandlingen. 

De nye sagstyper danner grundlag for registreringen og sagsbehandling af oplysninger, som er 

relevante for de forskellige stadier i sagsbehandlingen.  
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Sagstyperne er Byggesag og Miljøsag med underliggende sagstyper (Virksomhedsmiljøsag, Na-

tursag osv.), som sikrer, at oplysninger relateret præcis til henholdsvis byggesagsbehandlingen 

og miljøsagsbehandlingen kan registreres og opbevares i Acadre. 

De nye sagstyper har dertil sine egne sæt af faser, der tilknyttes sagerne i Acadre Styringsreol. 

Det muliggør intern sagsstyring med specifikke faser i sagsbehandlingen, som relaterer sig til 

henholdsvis byggesagsbehandling og miljøsagsbehandling. 

Styringsreolen skal ses som en intern procesholder for sagsbehandlingen. Interne faser kan 

defineres, og sagerne kan gennemløbe disse faser. 

Den eksterne procesholder er en række felter, sagsbehandleren udfylder, som styrer status i 

sagen beliggende i KOMBIT Byg og Miljø-platformen. Disse statusser anvendes i BOM til be-

regning af overholdelse af servicemål. 

Byggesagen og miljøsagen optræder med samme generelle sagsbehandlingsfunktioner som øv-

rige sagstyper, f.eks. Emnesager.  

Nedenfor ses et overordnet overblik over løsningens indhold. 

2.2.1  Grundlæggende opbygning af elementer 

 

Figur 1 – Acadre Teknik og Miljø grundlæggende opbygning 

Den samlede løsning tilbydes i to modeller: 

1. Byggesag med overliggende moduler 

2. Miljøsag med overliggende moduler. 

Der kan altså erhverves byggesagsdelen, miljøsagsdelen eller begge dele. 

Uanset, om der vælges den ene, anden eller begge, kan overliggende moduler anvendes, så-

fremt det enkelte modul giver mening for sagstypen. Et eksempel på dette er BBR-integration, 

der ikke anvendes til miljøområdet. 
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2.2.1.1 Opdateringsfrekvens 

Det er vigtigt at påpege, at der gælder følgende forhold ved opdatering af hhv. BOM og Acadre: 

 Ved opdatering fra Acadre til BOM (f.eks. en henvendelse til ansøger) afsendes natligt. 

 Ved opdatering af Acadre fra BOM (f.eks. ved en ny indsendelse fra ansøger) opdateres lø-

bende (inden for en time). 

 Sagsbehandleradvisering sker natligt. 

2.3  Sammenhæng med portalen KOMBIT Byg og Miljø 

Løsningen indeholder integration til BOM. Integrationen sammenknytter ansøgningsplatfor-

men med Acadre ESDH-systemet. Integrationen holder statusser og dokumentation opdateret 

mellem de to steder. Således vil ansøgeren blive præsenteret for nye dokumenter oprettet af 

sagsbehandleren i ansøgningsportalen, og tilsvarende vil sagsbehandleren opleve, at sagen i 

Acadre automatisk vil være opdateret med alle nye dokumenter, ansøgeren måtte have lagt op 

på ansøgningsportalen i forbindelse med sin byggeansøgning. Derudover opdaterer integratio-

nen med seneste status fra sagsbehandleren og til ansøgeren. 

 

Figur 2 – KOMBIT Byg og Miljø-integrationen 

Efterhånden som sagsbehandleren opdaterer sagen i Acadre, opdateres de korresponderende 

oplysninger i BOM og tilsvarende, når der f.eks. af ansøgeren oprettes en indsendelse, journa-

liseres denne automatisk på sagen i Acadre. 

Løsningen opdaterer ydermere KOMBIT Byg og Miljø med sagsnummer fra Acadre samt op-

lysninger om sagsbehandlerens kontaktinformationer (i det omfang dette ønskes). Sidst-

nævnte kræver, at der er tilknyttet kontaktoplysninger i Acadre (via en kontakt) til sagsbe-

handleren.  
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2.4  Arbejdsgange med Acadre Teknik og Miljø 

Nedenstående er et eksempel på en proces for byggesagsbehandlingen. Processen kan natur-

ligvis varierer fra myndighed til myndighed. Processen for en miljøsag kan variere, men for en-

keltheden hér, tages udgangspunkt i en byggesagsbehandlingsproces. 

 

Figur 3 – Byggesagsbehandlingsprocessen 

Under sagsbehandlingsforløbet sker en række aktiviteter, jævnfør procesdiagrammet: 

 Ansøgning 

KOMBIT Byg og Miljø-platformen giver ansøgeren mulighed for at skabe sin ansøgning 

elektronisk.  

 Registrering af ansøgningen i ESDH-systemet 

Integrationsplatformen sikrer efter oprettelsen i KOMBIT Byg og Miljø, at ansøgningen 

oprettes i Acadre. Samtidig rapporterer integrationsplatformen tilbage til KOMBIT Byg og 

Miljø med status om, at modtageren har registreret ansøgningen. Integrationsplatformen 

rapporterer derudover også til andre ekstra valgte integrationer, f.eks. BBR. 
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 Sagsfordeling til sagsbehandler 

Dette foretages af en fordelingsansvarlig eller en sagsbehandler. Samtidig rapporterer in-

tegrationsplatformen tilbage til KOMBIT Byg og Miljø med status om den ny-tildelte sags-

behandler 

 Validering og præcisering hvor der vurderes, om tilstrækkeligt med materiale og do-

kumentation er vedlagt ansøgningen og dermed i den nye sag. Herunder en evt. præcise-

ring af stedfæstelsen der foretages af sagsbehandleren med de eksisterende muligheder i 

GIS-programmerne.  

 Sagsbehandling inkl. evt. høring 

Integrationsplatformen reagerer på ansøgerens supplering med dokumenter i KOMBIT 

Byg og Miljø og på sagsbehandlerens supplering af dokumenter i sagen og sikrer synkroni-

sering imellem systemerne. Herunder reagerer integrationsplatformen på statusændrin-

ger, sagsbehandlerens foretager manuelt i sagens BOM-statusdatofelter. 

 Afgørelse hvor sagen beriges med det aktuelle resultat af sagsbehandlingsarbejdet. 

Herunder reagerer integrationsplatformen på statusændringer, sagsbehandlerens foreta-

ger manuelt i sagens BOM-statusdatofelter. 

Det samlede procesoverblik kan ses på figuren ovenfor. De enkelte dele af processen forudsæt-

ter naturligvis, at de enkelte ekstra valg til løsningen er foretaget.  

2.4.1  Løsningsoverblik 

 

Figur 4 – Acadre Teknik og Miljø 
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Ovenstående tegning viser de samlede muligheder i løsningen. De lilla-farvede områder er 

ikke tilbudt med denne løsning, da det oftest er erhvervet i forvejen og installeret i Acadres 

miljø. Det er ikke en forudsætning, at man har erhvervet og anvender disse elementer, for at 

løsningen fungerer i sig selv, men de støtter sagsbehandlingen. 

2.5  Løsningens delelementer 

2.5.1  Basis 

Grundmodulet benævnes herefter som Basis. Basis indeholder to nye sagstyper Byggesag og 

Miljøsag. I de nye sagstyper er inkluderet nye felter dedikeret til registrering af fagspecifik in-

formation (for henholdsvis byggesagsområdet og miljøsagsområdet). Dertil oprettes en række 

felter til styring af BOM-statusser. Derudover er der tilknyttet en styringsreol, som giver sa-

gerne mulighed for opdeling i forskellige faser i sagernes livsforløb. Samtidig udnyttes Acadre 

med de eksisterende muligheder Acadre tilbyder, f.eks. GIS-integration og høringsfunktionali-

teter. 

I basis er det muligt at kontrollere sagen i BOM fra Acadre. Oplysninger som undtagelse for 

servicemål og Anden myndighed styres og kontrolleres fra Acadre. Integrationen sikrer heref-

ter sammenhængen og opdateringen af BOM. 

 

Figur 5 – Eksempler på oplysninger fra BOM. Udvalgte oplysninger opdateres tilbage til BOM.  

Se f.eks. nederste felt med undtagelseskoder til Servicemål. 
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2.5.1.1 Statusskifte på sagen i BOM fra Acadre 

Én af de mest centrale funktionaliteter i integrationen til BOM er naturligvis statusskiftet, hvor 

en sag i Acadre skifter status/fase, og BOM herefter automatisk får opdateret med relevant og 

tilsvarende status. 

Der findes to måder, hvorpå disse statusser automatisk opdateres i BOM fra Acadre. Kun én af 

metoderne kan vælges. Der kan ikke vælges forskellige metoder for hver sagstype. 

Registrering af statusskift ud fra Acadre Syringsreol 

Når sagen gennemgår sine logiske faser/perioder i Acadre, kan dette registreres af sagsbe-

handleren med Acadre Styringsreol. Det er en elektronisk Styringsreol, hvor en række faser er 

defineret for den konkrete sagstype. Sagsbehandleren kan altså skifte denne fase på sin sag, og 

dermed udtrykke fremgangen i sagsbehandlingen. 

Styringsreolens fasestempling på sagen kan naturligvis anvendes til opdatering af BOM, da en 

fase i sagens forløb, modsvarer en status i ansøgningen i BOM. Styringsreolen er således en 

måde at opdatere BOM automatisk. Styringsreolen opsættes således med en række faser, der 

afspejler f.eks. en byggesags forløb. Men også Miljø-sagen kan naturligvis have et faseforløb. 

Begge sagstyper i Basis kommer med en sådan styringsreol og i forbindelse med implemente-

ringen af løsningen hos kunden, afklares faseforløbet, så det afspejler præcis den måde der ar-

bejdes med f.eks. Byggesager i organisationen. 

Teknisk fungerer løsningen og opdateringen af BOM, så der for hver fase er taget stilling til, 

om, og i så fald, hvilken status den enkelte fase modsvarer i BOM. Altså hvilken status i BOM 

der skal aktiveres på en ansøgning, når en pågældende fase aktiveres i Acadre-sagen. Denne 

kaldes en mapningsproces. 

Fordelen ved denne metode er, at sagsbehandleren ikke behøver tænke i BOM-statusser, men 

kan følge de internt aftalte faseskift og forløb i en sag. Et sådant forløb kan indeholde interne 

forløb, der ikke nødvendigvis er tilknyttet en statusopdatering i BOM. 

Ulempen er, at man kun kan opdatere den sidst satte status til BOM, hvilket teoretisk kan give 

nogle ”korrupte sager” i BOM i de tilfælde, hvor BOM ikke sætter forrige nødvendige status. Et 

eksempel på dette er ”Fyldestgørende” og ”godkendt”, hvor begge faser er gennemløbet samme 

dag. Hér kan løsningen kun rapportere til BOM med sidste status. Dog indsætter BOM i frem-

tiden den nødvendige status ”Fyldestgørende” automatisk. 
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Figur 6 – Eksempel på Styringsreol med faser påsat sagen i Acadre. 

Registrering af statusskift ud fra manuelt udfyldte statusfelter på sagen i Acadre 

Løsningen kan også opdatere status på en ansøgningssag i BOM på en anden måde. Denne 

måde udnyttes oftest, hvis man i organisationen ikke er interesseret i at have defineret en Sty-

ringsreol med tilsvarende faser for sagstyperne. I sådanne tilfælde kan løsningen opdatere sta-

tus i BOM gennem manuelle felter på sagen i Acadre, der modsvarer en-til-en de statusser, der 

er mulige at sætte i BOM. 
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Figur 7 – Eksempel på fanen hvor de manuelle felter kan opdateres af sagsbehandleren. Integra-

tionen opdaterer herefter automatisk BOM. 

Der kan sættes flere statusser på samme tid. Status sættes i BOM i den rækkefølge, felterne fo-

rekommer i skærmbilledet. 

Dato kan sættes tilbage i tiden - dog er det op til BOM at respektere disse datoer i beregningen 

om servicemål. På nuværende tidspunkt respekteres dette ikke i BOM. 

Ud over statusser sættes også andre felter. Initiativpligt, frist, kommentar og sagsfase.  

Fordelen ved denne metode er, at organisationen ikke behøver at have en større intern afkla-

ring om fase for sagerne i en styringsreol. 

En anden fordel er, at flere statusser kan meldes tilbage til BOM for samme dag (sendes dog 

natligt). 

Ulempen ved denne metode er, at der kun kan sættes initiativpligt og de andre medfølgende 

oplysninger for sidst angivet status-dato. 
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2.5.1.2 Sagsbehandleradvisering 

BOM har en indbygget adviseringsmulighed, der kan advisere en sagsbehandler, når der er fo-

retaget en ny indsendelse i en sag i BOM. Det fungerer ved, at oplysninger om sagsbehandle-

rens e-postadresse er oplyst til BOM. Men dette kommer med en bagside. Det udstiller nemlig 

samtidig e-postadressen over for ansøgeren, der efterfølgende kan påbegynde kommunikation 

gennem e-post-kanalen, som man ellers ikke ønsker. 

Derfor er der i løsningen i Acadre indbygget en adviseringsmulighed, hvor der kan adviseres 

ved forskellige hændelser: 

 Advisering af sagsbehandleren ved tildeling af sag 

 Advisering ved modtagelse af indsendelse fra BOM i eksisterende sag. 

Adviseringen vil afsende en e-post-besked til sagsbehandleren i den konkrete situation. Beske-

den vil indeholde link til sagen og/eller dokumentet i både Windows-klienten og Webklienten 

af Acadre. 

2.5.1.3 Automatisk PDF’ning af udgående post 

Når sagsbehandleren ønsker at kommunikere til ansøgeren, sker det altid gennem et udgående 

dokument. Løsningen har mulighed for, at dette dokument blot er et word-dokument og altså 

ikke et åbent format (PDF), som ellers er krævet, da ansøgeren skal kunne åbne dokumentet 

uden f.eks. en MS Office-pakke installeret. 

Dette udgående PDF-dokument konverterer løsningen automatisk til PDF-format inden afsen-

delse og journaliserer det ydermere oveni originaldokumentet (udgående word-dokument) 

som en ny version. Nu har sagsbehandleren altid et overblik over, hvad der blev forfattet i MS 

Word-formatet samt hvad der blev afsendt til ansøgeren. 

2.5.1.4 Partsrolle til Ansøger 

Når en sag indsendes af ansøgeren i BOM og oprettes automatisk i Acadre, tildeles naturligvis 

ejendommen til sagen. Det samme gør eventuelle ejer-relation (såfremt kontaktrelationer er 

anvendt i Acadre). Men der er også mulighed for at få oprettet ansøgeren som part på sagen i 

Acadre. 

2.5.2  Udvidede integrationer og funktionaliteter  

Ud over Basis findes en række mere komplekse muligheder i løsningen. De holdes særskilt, da 

de ofte vil variere betydeligt fra kunde til kunde. Det er f.eks. funktionalitet såsom integration 

til økonomisystem, som vil variere markant fra kunde til kunde. 

Når ATOM erhverves, er disse integrationsmuligheder med i prisen. Det er således blot imple-

menteringstiden, der er en omkostning. Man har som ATOM-kunde ret til at anvende disse 

muligheder. 
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2.5.2.1 Integration til Økonomisystem (KMD OPUS og Fujitsu Prisme) 

Det er muligt med løsningen at foretage automatiske faktureringer af f.eks. byggesager. 

 

Figur 8 – Eksempel på faktura, dannet af KMD OPUS. 

Hvad enten man anvender faste gebyrer eller tidsforbrugsafregning eller begge dele på hver 

sagstype (Byggesag og Miljøsag) i organisationen, kan sagsbehandleren direkte fra sagsbilledet 

afsende et fakturagrundlag, som økonomisystemet kan modtage. Økonomisystemet foretager 

herefter den konkrete oprettelse af en faktura og afsendelse. 

I sagen i Acadre kan der endvidere faktureres på flere stadier i sagen, f.eks. ved godkendelse og 

senere igen ved afslutning af sagen. 
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Også oplysninger om betaler opsamles og sendes til økonomisystemet. Sidstnævnte sker via en 

partsrolle, som blev tildelt den part, der skal betale fakturaen. 

Tidsforbrugsfelter tilføjes til sagen. Hvis der er større behov for tidsregistrering end blot op-

summering af tid i felter, må man benytte et regneark til opsamling og styring af tid, der kan 

være et dokument i sagen. 

 

Figur 9 –  Opsætning af felter på sagen. 

Fakturering kan ske på forskellige tidspunkter i sagsforløbet og med forskellige oplysninger. 

Eks. ved afgørelse og afslutning af en byggesag. Dette gøres ved brug af faktureringsstatus-fel-

ter som sættes til ’Til fakturering’. Herefter vil integrationen ved næste kørsel indsamle oplys-

ningerne, kombinere dem med andre indstillinger, og herefter oprette udvekslingsfilen til 

KMD OPUS. Oplysningerne afsendes altså til økonomisystemet som et fakturagrundlag. 

 

Figur 10 – Informationerne leveres til KMD OPUS via en udvekslingsfil. 

For at integrationen fungerer, skal KMD OPUS naturligvis opsamle udvekslingsfilen og behandle 

den. Dette sker, når der er foretaget en bestilling af KMD’s snitflade af kunden. 
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Ved tilmelding udfyldes forskellige oplysninger. 

 

Figur 11 – Eksempel på en snitfladebestilling (Syddjurs Kommune) 
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Administration 

Det er muligt at administrere en række felter der indsættes i fakturaen. Dette sker via Input 

Management’s administrationsmodul. 

 

Figur 12 – Standardværdisæt med grundlæggende værdier 

 

Figur 13 – Opslagsliste til hver af de opsatte faktureringstidspunkter (på sagen) 

 

Figur 14 – Fortsat 

 

http://tnet/proces/BrandingFormPipe/Billeder/JPG/Logo_symbol_RGB.jpg


ATOM 

 

Løsningsbeskrivelse – ATOM vers. 1.1  marts 2018  side 17 

 

Figur 15 – Fortsat 

Hver opslagsliste udgør de indstillinger, IM anvender sammen med sagens metadata til gene-

rering af et fakturagrundlag. 

Hver linje er en kontekst, der er koblet til en fakturering. I løbet af en sags levetid kan der ek-

sempelvis faktureres to gange. Hver gang er en faktureringskontekst. 

2.5.2.2 Integration til BBR (BBR-forklæde) 

Acadre Teknik og Miljø har en indbygget automatisk advisering (rapportering) til BBR under-

vejs i sagsbehandlingsprocessen. 

Der opsættes som udgangspunkt kun en oprettelse af et forklæde, når sagen er indkommet i 

Acadre og nået en status, hvor stedfæstelsen er sket. 

Sagsbehandleren kan også altid manuelt opdatere sagen i BBR manuelt. 

Der er mulighed for opdatering på yderligere tidspunkter i sagens levetid automatisk, men 

dette vil være en særskilt opgave, der skal afklares og estimeres forinden. 

 

Figur 16 – Skærmbilledet viser BBR- forklædet/ansøgningen. Nogle af de udfyldte oplysninger er 

udfyldt af sagsbehandleren selv. 
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2.5.2.3 Autosvar ved anglende dokumentationskrav 

Ved indsendelse af en ansøgning gør BOM alle de mulige anstrengelser for at sikre, at ansøge-

ren har udfyldt alle relevante dokumentationskrav. Dog kan ansøgeren ikke blokeres i at ind-

sende, hvorved det er muligt at indsende ufuldstændige ansøgninger. 

Følgende er et eksisterende forløb: 

Eksempel på en aktuel situation 

1. Ansøgeren udfylder sin ansøgning i KOMBIT Byg og Miljø 

2. Ansøgeren misforstår eller undlader at udfylde foreslåede dokumentationskrav 

3. Ansøgningen modtages i kommunen, og ved allerførste validering opdager sagsbehandle-

ren, at der mangler opfyldelse af udvalgte dokumentationskrav 

4. Sagsbehandleren må kommunikere tilbage til ansøgeren omkring manglerne 

5. Ansøgeren supplerer med dokumentation. 

Løsningen ATOM har en indbygget funktionalitet, der kan afhjælpe dette problem i visse til-

fælde, uden at blokere ansøgeren. 

Eksempel på et forløb med ATOMs funktionalitet - med Acadre Teknik og Miljø 

 Kommunen kan opstille udvalgte krav til opfyldelse af dokumentation i konfigurationer 

 Der er intet juridisk stridspunkt, da kommunen modtager ansøgningen og blot automatisk 

adviserer om evt. uopfyldte dokumentationskrav 

 Ansøgeren modtager kommunens besked i KOMBIT Byg og Miljø 

 Ansøgeren supplerer med dokumentation 

 Åbenlyse mangler er håndteret automatisk og nu kan processen fortsætte med videre vali-

dering og præcisering af sagen i kommunen. 

Det skal selvfølgelig nøje afklares, i hvilke situationer denne funktionalitet skal anvendes. Der-

for indstilles funktionaliteten til at gælde for bestemte sagstyper i BOM. 
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2.5.2.4 GEO-felter 

Når en sag oprettes fra BOM, kan der stemples GEO-felter på sagen i Acadre. Disse oplys-

ninger udledes fra indgangsadressen på en ejendom. 

Der stemples lokationer i.h.t. to standarder:  

1. ETRS89 og  

2. WGS84. 

 

Figur 17 – Skærmbillede med felter til geografiske punkter 

Disse oplysninger kan eksempelvist bruges til visuel markering af placeringen på kort, i rap-

porteringer. 

2.5.2.5 Datagrundlag til ledelsesrapportering og BI 

En væsentlig del af Acadre Teknik og Miljø er rapporteringsdelen. 

Til Acadre Teknik og Miljø stilles datagrundlaget med alle oplysninger om byggesager og mil-

jøsager til rådighed gennem Output Management. Det betyder, at forskellige datapræsentati-

onsværktøjer kan tilkobles dette datagrundlag. 

Kunde og BI-leverandør kan med fordel i samarbejde udnytte og præsentere disse data. 

Formpipe kan også i samarbejde med kunden tilvirke et rapporteringsark i Power BI eller MS 

Excel (afregnes særskilt). 
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Figur 18 – Illustrationen viser bygge- og miljøsager der gennem Output Management udstilles 

fra Acadre til f.eks. Power BI eller MS Excel. 
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3.0 Løsningens arkitektur 

Acadre Teknik og Miljø er baseret på to nye sagstype i Acadre, evt. en styringsreol samt en 

række funktioner bygget oven på Formpipe Software A/S’ (herefter benævnt Formpipe) inte-

grationsplatform. 

Formpipe har skabt en integrationsplatform, som forenkler kompleksiteten i en tid med sti-

gende integrationsbehov. Kompleksiteten, der ellers stiger i takt med flere og flere løsninger, 

reduceres. Både for vores kunder, men også for Formpipe selv. Oven på denne platform er lagt 

de funktioner, som udgør resten af Acadre Teknik og Miljø-løsningen. 

 

Figur 19 –  Integrationsplatformen der understøtter løsningen. 
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4.0 Systemkrav 

Acadre Teknik og Miljø har nogle forudsætninger og krav til sit miljø, der skal være opfyldt. I 

det følgende er forudsætningerne og kravene beskrevet. 

Krav i forbindelse med grundmodulet 

 Acadre version 5.3 er minimumsversion grundet udnyttelsen af nye felter på sagsprofi-

len for den nye sagstype Byggesag. 

 Eksistensen af en fungerende GIS-integration (FESD-1) samt tredjepartsprogram 

til håndtering af GIS-funktionalitet. 

 Formpipes standardkrav til Integrationsserver 

 NETS personservice-adgang 

 Krav til KOMBIT Byg og Miljø-integration 

Formpipes standardkrav til KOMBIT Byg og Miljø-integration. 

 BI-rapportering 

Formpipes standardkrav til Integrationsserver. 

MS Power BI eller MS Excel 2013. 

 BBR-advisering 

BBR-register-adgang. 
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