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Side 1

Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.
Spørgsmål 1:
Er punkt 5 Scenarier et midstekrav eller et evalueringskrav, det
fremgår ikke af teksten.
Svar på spørgsmål 1: Punkt 5 Scenarier er evalueringskrav.

Spørgsmål 2:
I forbindelse med det aktuelle CMS udbud ønsker vi at byde med en
løsning baseret på Microsoft SharePoint.
SharePoint er et produkt, som udover CMS indeholder funktionalitet
på en række andre områder, herunder dokumenthåndtering,
ledelsesinformation, enterprise search mv.
Hvordan vil regionen evaluere et tilbud som inkluderer SharePoint
licenser?
Vil den totale omkostning til licenser belaste det aktuelle tilbud eller
vil regionen også tillægge de øvrige muligheder i produktet værdi,
f.eks. fordi produktet i forvejen forventes anvendt andre steder i
regionen til øvrige formål?
Vores forventning er at SharePoint vil være en større licensmæssig
investering for regionen end systemer som alene indeholder CMSfunktionalitet.
Omvendt vil der være en række potentielle synergier ved en fælles
og homogen informations-platform, som dog for os er vanskelig at

værdisætte med udgangspunkt i den begrænsede information omkring regionens it-miljø og
fremtidige planer, som er til rådighed i forbindelse med udbuddet.
Svar på spørgsmål 2:
Såfremt tilbuddet opfylder alle mindstekrav, vil der kunne evalueres på det. Der vil ikke kunne
lægges vægt på ekstra løsninger. Licensprisen vil være en del af det samlede tilbud.

Spørgsmål 3:
Skal implicitte ønsker fra scenarierne besvares som optioner?
I scenarierne findes nogle implicitte ønsker, som hverken er mindstekrav, er evalueringskrav
eller findes i den eksisterende løsning. Eksempler er fx
· Adgang til at tjekke, hvor mange feriedage en medarbejder har tilbage
· Abonnementsservice udvidet med SMS-udsendelse
Skal disse implicitte ønsker fra scenarierne besvares som optioner?
Svar på spørgsmål 3:
Nej. Der er rigtigt mange implicitte ønsker i scenarierne, en del af dem kan løses både via CMS
eller via andre it-systemer, når og hvis de skal løses. Regionen vil gerne vurdere potentialet i
den tilbudte løsning samt vide, hvad løsningen kan løfte af opgaverne som
standardfunktionalitet.

Spørgsmål 4:
Er optioner en del af budget-rammen på 1.4 mio
Er optioner, herunder den efterspurgte migrerings-option, en del af budget-rammen på 1.4
mio?
Svar på spørgsmål 4:
Ja

Spørgsmål 5:
ESDH-integrationen ”Dagsordener” - skal referater med?
Jf. "Udbudsbilag 4 - Oversigt over eksisterende løsning.pdf" side 12 står der, at det skal laves
ESDH-integrationen til ”Dagsordener”.
Men skal "Referater" ikke også med?
Svar på spørgsmål 5:
Jo. I vores eksisterende løsning bliver dagsordener blot overskrevet med referatet. Dermed
erstatter referatet automatisk dagsordenen.

Spørgsmål 6:
Muligheder for driftsløsninger
Hvad menes der med "Muligheder for driftsløsninger med best-practice eksempler fra andre
større kunder" (Kontraktbilag 1, pkt. 4.8)?
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Svar på spørgsmål 6:
Region Midtjylland vil gerne kunne vurdere behovet for servere/systemer for at lave det bedst
mulige driftssetup. Derfor er det væsentligt at se på hvordan sammenlignelige kunder har
opsat deres driftsmiljø. Svaret giver også mulighed for at anbefale en løsning på nedenstående
spørgsmål om intranet og hjemmesider bør ligge på samme server eller to forskellige servere.

Spørgsmål 7:
En eller to servere?
Ønsker RM at have intranet og websites liggende på samme server, eller skal de ligge på to
adskilte?
Svar på spørgsmål 7:
Region Midtjyllands eksisterende løsning er fordelt på to adskilte server-setup. Det har både
fordele og ulemper. I samarbejde med leverandøren skal der vælges den fordelagtige løsning
på dette setup.

Spørgsmål 8:
Vi er en kommunikationsalliance, som meget gerne vil afgive tilbud på jeres kommende CMSløsning. I vores alliance har vi et førende bureau på det digitale område. Denne mail blot for at
høre, om I foretrækker at modtage vores kandidatur fra xxx(dvs. vores alliance-konstellation)
eller fra vores dedikerede digitale alliancepartner (xxx)? Gætter på sidstnævnte, men vil høre
for en god ordens skyld.
Svar på spørgsmål 8:
Det er tilladt at afgive tilbud som et konsortium. Region Midtjylland vil som beskrevet i
tilbuddet se på tilbudsgivers kompetencer/kvalifikationer. Derudover har det ikke betydning
hvem selve afsenderen af tilbuddet er. Dog er det vigtigt, at vi tydeligt kan se, hvem der
afgiver tilbuddet.

Spørgsmål 9:

1. Datamigration. Hvilke muligheder har i for at eksportere indhold ud af Synkron Via?
Svar på spørgsmål 9:
Se også svar på spørgsmål 17. Vi har ikke overblik over muligheder for at eksportere
data/indhold fra Synkron Via. Der er i al fald mulighed for XML-eksport
Spørgsmål 10:

Driftsmeddelser via SMS.
a) Har i i dag en SMS gateway der kan benyttes til formålet?
b) Skal de sendes ud til alle medarbejdere eller til bestemte grupper? Hvis sidst nævnte er disse grupper så
defineret i AD eller i et andet system?
Svar på spørgsmål 10:
Region Midtjylland har ikke umiddelbart en SMS-gateway og der et ikke lavet en egentlig
kravspecifikation for ønsket om at kunne orientere via SMS. De ønsker i scenarierne, som ikke
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er med i mindstekrav eller evalueringskrav, vil Region Midtjylland gerne have beskrevet
mulighederne for at få etableret for at kunne vurdere systemet udviklingsmuligheder.
Spørgsmål 11:

GIS ‐ Tænker i det integreret direkte i CMS'et eller er det fint at der i fremtiden linkes til Gis eller iframes
kort ind på sitet? Hvis en integration, må i gerne levere API dokumentation.
Svar på spørgsmål 11:
Regionen Midtjylland har ikke taget stilling om hvordan GIS skal integreres/henvises til
hjemmesiderne. De ønsker i scenarierne, som ikke er med i mindstekrav eller evalueringskrav,
vil Region Midtjylland gerne have beskrevet mulighederne for at få etableret for at kunne
vurdere systemet udviklingsmuligheder.

Spørgsmål 12:

Hvor mange redaktører, administratorer m.m. benytter intranet og CMS på daglig basis? Vi kan se i ikke har
statistik for dette, så et ca. antal er fint.
Svar på spørgsmål 12:
Vi har ikke statistik, der viser, hvor mange der dagligt redigerer i Synkron Via. Det vil heller
ikke give mening at forsøge sig med et skud på antallet, da der er meget stor forskel på,
hvordan en redaktør belaster systemer, fx fra at rette en kommafejl til at flytte rundt på alle
siderne på et site.

Spørgsmål 13:

Sendes nyhedsbreve ud fra CMS'et i dag, eller benyttes et eksternt system til det? Er i åbne for et eksternt
system?
Svar på spørgsmål 13:
Vi sender i dag nyhedsbreve ud fra CMS’et. Vi er åbne overfor muligheden af at bruge et
eksternt system.
Spørgsmål 14:

Indeholder leverancen også et blog og forum system, eller kører i videre med de nuværende løsninger`?
Svar på spørgsmål 14:
Hvis der er indbygget blog og/eller forummuligheder i systemet, der er bedre end dem, vi
bruger i dag, vil vi meget gerne skifte blog/forum-mulighed, men vi kan forsætte med de
eksisterende systemer.
Spørgsmål 15:

I beskriver at i primært bentyter database på Oracle og MS SQL Server, betyder det at det nye CMS skal
benytte et af disse to databaseprodukter, eller i åbne for andre databaseprodukter som MySQL og
PostgreSQL?
Svar på spørgsmål 15:
Vi er åbne overfor andre databaseprodukter, men et af evalueringskravene er at se på de
mulige databaser
Spørgsmål 16:

"5.14". Linket "http://www.bs.dk/publikationer/rapporter/webservice/html/chapter04.htm" virker ikke
længere.
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Svar på spørgsmål 16:
Biblioteksstyrelsen hjemmeside virker pt. ikke. Først i slutningen af uge 29 kan vi give et
alternativ til linket.
Spørgsmål 17:
A. Adgang til løsning
Er der mulighed for at få læse adgang til den eksisterende VIA løsning mhp. at eksportere data
til en migrering?
B. Translation eksport
Kan der ikke gives adgang, er der så mulighed for at modtage eksempeldata i form af en
eksport til translation?
Svar på spørgsmål 17:
Ved henvendelse til peter.iversen@stab.rm.dk er der mulighed for at få begrænset adgang til
administrationsdelen af Region Midtjyllands testsite (Rummer hjemmeside-indhold, men data
er ca. 2 år gamle), hvor man bla. kan afprøve en XML-eksport fra Synkron Via.

Spørgsmål 18:

Jf. tilbudslisten skal der bl.a. gives tilbud på "Løsningen inkl. eventuelle tilretninger og
implementering". Vi mangler dog information omkring jeres forventninger til hvilken
færdiggørelsesgrad I forventer løsningen overdraget i. Vi spørger bl.a. fordi det fremgår at I har
egne folk til at tage en del af opgaven. I skriver at design og IA ikke er en del af tilbuddet, og at
migrering af indhold (excl. forside) er en option. Kan du beskrive hvordan I vil definere og
afgrænse "eventuelle tilretninger og implementering". Såfremt migrering af data
fravælges kunne tilbuddets scope tolkes som et rent køb af CMS licenser installeret på jeres server
incl. vedligehold og support?
Svar på spørgsmål 18:
Vi forventer ikke, at CMS-system kan håndtere de beskrevne direkte krav og
evalueringskravene ud fra en basisinstallation. Derfor regner vi med, at systemet skal tilrettes.
Graden af tilretning forventer vi fastsat i den fælles foranalyse, sammen med en afklaring af
hvordan design og IA skal implementeres i systemet og systemet skal implementeres i en
driftsløsning.
Spørgsmål 19:

I fald konvertering af indhold tilvælges som option, så vil vi gerne høre mere om definitionen af
"konvertering af eksisterende indhold". Indbefatter det f.eks. at eksisterende integrationer fra
nuværende sites sættes op på den nye CMS platform, eller klargøres til det? Indbefatter det at
brugere overføres, og sættes i tilsvarende grupper som i dag, med tilsvarende rettigheder tilknyttet?
Indbefatter det implementering af HTML?
Svar på spørgsmål 19:
Når vi er færdige med at implementere den nye løsning, skal vores hjemmesider og intranet
fungere som i dag og rumme det indhold, siderne havde i det eksisterende CMS. De direkte
krav beskriver de integrationer, vi forventer løst af leverandøren. Foranalysen må afklare
mulighederne for brugeropsætning (hvor vi sandsynligvis selv lægger brugerne ind) og hvor
omfattende HTML-implementeringen er (se også krav 2.1)
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Spørgsmål 20:

Er genopbygningen af backend strukturen i jeres Synkron Via løsninger en del af
implementeringsopgaven, og i givet fald i hvilken detaljeringsgrad?
Svar på spørgsmål 20:
En del af processen vil være at fastlægge struktur i backend. Omfanget skal afklares i
foranalysen. Konkret forventer vi selv at tage del i implementeringen af backend-strukturen.
Spørgsmål 21:

Vi læser tilbuddet således, at I ønsker de nuværende sites migreret over på en ny platform. Kan I
opsætte og definere en bagatelgrænse for hvornår et givent element er migreret over på den nye
platform, og hvornår det ikke er? Da det drejer sig om 2 forskellige systemer, så vil der være
kompatabilitets issues med f.eks. indholdselementer som tænkes og bruges anderledes, og måske
ser forskellige ud, men som giver den samme effekt til brugerne.
Svar på spørgsmål 21:
Det er korrekt at de nuværende sites skal migreres over på den nye platform. Som beskrevet i
mindstekravene forventer vi en succesrate på 80 % på migrationen af indhold. Foranalysen må
afklare de kompatilitetsproblemer, der må være og hvordan vi sikrer kvalitet af migrationen
(bagatelgrænser kan være svære at håndtere, hvis det er lig med en eller anden grad af
tilfældighed).
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