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Formål med dagens 
emne:

Hvad forventer vi af standardsoftware, og hvilke af disse 
forventninger er realistiske?

Blive skarpere på hvornår standard ikke er standard - med en 
model for kategorisering af standardsoftware

Tjekliste for anskaffelse af standardsoftware

Softwaren kan være god - men er den også god for jer?

SAFe og standardsoftware - hvordan passer det sammen?

OBS-punkt om rettigheder ved partnerimplementeringer

At klæde dig på til en mere 
kvalificeret dialog om anskaffelse 
af standardsoftware



og hvilke af disse forventninger er realistiske?

Hvad forventer vi af 
standardsoftware?



Typiske forventninger til standardsoftware

Fleksibelt og 
konfigurerbart

Det skal være 
billigere Lav risiko og 

gennemprøvet 
kvalitet

Hurtigere 
anskaffelse

Løbende 
opdateringer -

medvind på rejsen

Evt. drevet af ”Buy-before-make”-policy  og ”Virksomheden skal ikke være specielle her”

Løsere 
leverandørbinding



Og hvornår er standard ikke standard.  
Introduktion til CINO (”COTS in name only”)

En model for kategorisering af 
standardsoftware



En model for kategorisering af standard-software

Modellen udpeger dagens emne: Forretningsrettede systemer med grader af standardisering.
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Den dybe tallerken
• Er sjældent nødvendigt - opstår dog ofte.
• Skyldes ofte manglede overblik fra 

udviklernes side eller behov for et quick-
fix som får sig eget liv

Udviklerværktøjer
• Højt standardiserede produkter, fx program-meringssprog, 

databaser, frameworks, IDE’er o.l.
• Højt standardiserede og specialiserede produkter, fx sikkerheds-, 

kommunikations- og lognings-frameworks, AI-komponenter som 
ansigtsgenkendelse.

I transition
Komponenter på vej til/ væk fra 
udbredelse blandt udviklere

StandardiseretSpecialudviklet Hverken-eller

To typer:
Leverandørsystemer
Standardsystemer (med partner-model)

Bedste praksis
• Udbredte systemer fra eksterne leverandører. Indbygget bedste 

praksis. Komponenten former virksomhedens processer, ikke omvendt. 

Differentierende
• Udvikles for at opfylde et specifikt, evt. 

unikt, behov i virksomheden
• Er nøglen til at opfylde de krav om 

differentiering, som den digitale 
innovation stiller.

I gråzonen
• Mange leverandører prøver og 

fejler
• Risiko for ”COTS In Name Only”

Standard ramme-systemer
• Udbredte systemer fra eksterne leverandører. Er fleksible, skal 

konfigureres op før brug.



Fanget i grå-zonen:

Leverandørens besværlige rejse mod standard

Tommelfingerregel: Fra prototype til internt brug og videre til en 
salgbar løsning: Tager en faktor 3 i tid og investering 
(Kilde: Frit efter Mythical Man Month, Fred Brooks)

Udvikling af standardkomponenter tager tid. Den rigtige arkitektur er svær

Tid og investering

Prototype

Til internt
brug

Salgbar
løsning

Standard

*3

*3

*3
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Arkitektur er at designe

Hvad, der skal være fleksibelt og nemt at ændre

Hvad, der skal lægges fast tidligt og som nemt kan bygges videre på

Fejltagelser vil blive gjort og skal rettes. 

For lidt arkitektur er dyrt at rette op på.

For meget arkitektur er tungt at udvikle i.
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Tjekliste for anskaffelse af 
standardsoftware



• Tilfredshed • Robusthed 
• Erfaring / historik
• Metode
• Exit

• Funktionelt match
• Ikke-funktionelt match
• Rettigheder

Kunderne Leverandøren Produktet

Tjekliste for anskaffelse af
software



Tjekliste for anskaffelse af 
standardsoftware

• Tilfredshed • Robusthed 
• Erfaring / historik
• Metode
• Exit

• Funktionelt match
• Ikke-funktionelt match
• Rettigheder

Kunderne Leverandøren Produktet Os selv

• Vil vi mulighederne og 
vil vi finde os i 
begrænsningerne?

• Volumen
• Sammenlignelighed
• Samarbejde
• Intention

• Team 
• Investeringsniveau 
• Roadmap for produkt
• Roadmap for marked

• Model for 
kundetilpasninger

• Indre kvaliteter 
(arkitektur og 
kodekvalitet)
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Softwaren kan være god - men 
er den også god for jer? 

Introduktion til Tilted House



Softwaren kan være god - men er den også god for jer?

Undgå at skulle bo i et Tilted House

Et Tilted House er et antimønster, Devoteam har identificeret i 
kunde-cases. Et relevant forklaringsbidrag for flere problematiske 
offentlige indkøb, fx Polsag og Epic i Region H/Sj. 

Et Tilted House beskriver et mismatch mellem virksomheden og 
en it-løsning, der ikke er relateret til forretningen eller isoleret til 
løsningen, men ligger i relationen mellem dem. 

”Huset” understøtter ikke de ønskede måder at arbejde på i 
forretningsområdet. Analogien går på at beboerne bor i et hus, 
der er vendt sidelæns og kræver omfattende og dyre renovering, 
hvor vægge nu er gulve, og døråbninger kan være brede nok, 
men også for lave.

Tegn på et Tilted House: 

Svære oversættelser mellem 
forretningsdomænet og 
løsningsmodellen

Flere centrale komponenter og 
fleksibiliteter bruges ikke. 

Centrale dele af forretningens behov 
understøttes ikke men kræver 
specialudvikling

01. 02. 03.



SAFe og standardsoftware 



Scaled Agile Framework og standardsoftware 

Make vs buy i SAFe: 

Vær opmærksom på 
make-bias i de typiske 
konfigurationer

• Make vs buy adresseres ikke og skal adresseres andetsteds i 
governance-processen. 

Essential SAFe eller Large Solution SAFe konfigurationerne: 

• Make vs buy adresseres i form af Lean Business Cases af Product 
Owner og Enterprise Architect.

Portfolio SAFe:



Rettigheder i forbindelse med 
partnerimplementeringer



Partnerimplementeringer

Også inden for standardsoftware med partnere der være leverandørbindinger

- Kræv rettigheder til ved udtræde til at overdrage al videreudvikling til 3.part

- Sikr at rettighederne også kan effektueres via dokumentation og exit-bistand

Husk rettigheder



Konklusioner

Meget software markedsføres som standardsoftware er ofte 
leverandørspecifik og - i praksis ofte - i gråzonen. Vigtigt at 
skelne og vær OBS på CINO (COTS In Name Only)

Standardsoftware i gråzonen kan være et godt match men 
hav fokus at få afklaret anskaffelses med særligt fokus på de 
strategiske emner

Vær opmærksom på Tilted House ved anskaffelser – god 
software som matcher jer dårligt er et dårligt match. 

Husk at leverandører foretrækker leverandør-bindinger. 
Glem ikke jeres rettigheder.

Fire hovedbudskaber

Spørgsmål

• Stil spørgsmål via chatten


