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Hvorfor en datastrategi, og hvilke centrale problemer skal den løse?

Datarelaterede problemer på toldområdet, som skal løses gennem it-anskaffelser, udvikling og implementering

Krav om compliance fra EUTK, 

MASP og EU’s datamodel

• Reelt datadrevet told (bl.a. artikel 46, EUTK)

• Massive datakrav

• Datadeling på tværs af medlemslande såvel som systemlandskab i SKAT og andre myndigheder

• Stram tidsplan

Effektiv minimumsimplementering

• Effektive kravspecificeringer af data i udbud

• Sammenhæng i krav til data, analytics og BI på tværs af udbud

• Centralisering og nyttiggørelse af data, analytics & BI på tværs af anskaffelser

Nødvendigt at optimere værdien af 

data

• Korrekt toldprovenu og efficient anvendelse af toldmedarbejdere

• Sikkerhed og tryghed for borgere

• Bedre toldvilkår for global handel

Implementering og paralleldrift i 

komplekst datalandskab

• Overblik over eksisterende data fra 25 toldsystemer og legacy, der i øvrigt er utidssvarende

• Dataintegrationer på tværs af AS-IS- og TO-BE-systemer og med andre lande

Nyttiggøre eksisterende 

kapaciteter i UFST

• Fx sikre integration mellem nyanskaffelser og data repository i UFST – ved at kravspecce de rigtigt

• Anvende eksisterende kapabiliteter, når det er omkostningseffektivt
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Hvad indeholder datastrategien, og hvordan virker den?

Hvad indeholder datastrategien?

Krav om compliance fra EUTK, 

MASP og EU’s datamodel

Effektiv minimumsimplementering

Nødvendigt at optimere værdien af 

data

Implementering og paralleldrift i 

komplekst datalandskab

Nyttiggøre eksisterende kapaciteter 

i UFST

• Målbilleder med konkrete targets

2018-2020 for programmets arbejde 

med data 

• Roadmap med de mest kritiske 

dataleverancer, som prioriteres af ICT-

ledelse og STG for arkitektur

• Konkret grundlag for kravspec af 

data – bl.a. via dataprincipper

Udbudsplan: Kvalificerer rækkefølge og 

identificerer afhængigheder mellem 

datakrav på tværs af udbud. Understøtter 

anvendelse af data på tværs af AS-IS- og 

TO-BE-systemer. 

Kravspec ift. data: Declaration 

Management System; Kontrol- og 

risikosystemer; samt andre kommende 

anskaffelser.

Arkitektur for anvendelse af data i 

fremtidens toldsystemer: Teknologivalg, 

datamodel, integrationsarkitektur etc.
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Hvor og hvordan virker den? Hvilke centrale problemer skal den løse?

Fra forrige side
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Hvordan datastrategien indarbejdes i DMS fra februar 2018Datarejsen de kommende år forudsætter løbende eksekvering 

Datarejsen eksemplificeret med DMS
Fra kundens indtastning af data til forretningsindsigt
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• En virksomhed opretter en toldangivelse og indtaster data. Data oprettes først i de 

dataformater, som systemleverandøren har specificeret i sin datamodel.

• I systemet konverteres data efterfølgende til de formater, der er defineret i Tolds 

datamodel. Konverteringen muliggør, at data fra forskellige kildesystemer og 

forskellige leverandører kan sammenkøres og analyseres. Tolds datamodel udgør 

sammen med Tolds begrebsmodel Tolds enterprice information model (=EIM).

• Data transporteres efterfølgende til en eller flere modtagere:

• Data, der anvendes i analyser, sendes til analyticsmotoren. I motoren 

analyseres data sammen med data, der hentes i datareporsitoriet. 

Analyseresultaterne præsenteres for virksomheden og/eller Told. 

Analysemodellerne i motoren testes og trænes i udviklingsmiljøet, inden de 

sættes i drift. 

• Data, der bruges i andre kildesystemer, transporteres automatisk til de andre 

systemer, så data kun indtastes én gang. 

Masterdataarkitekturen anviser ét sted, hvor data, der bruges i flere systemer, 

administreres og distribueres fra. Derved sikres konsistens i data på tværs af 

forretningen.

Integrationsarkitekturen anviser, hvordan data integreres og transporteres på 

tværs af systemer. Dette mindsker den tekniske kompleksitet og øger 

systemernes interoperabilitet.

• Alle data og analyseresultater sendes til datarepositoriet. Her transformeres, 

opbevares og udstilles data.

• Data fra repositoriet bruges til understøttelse af kontrol- og risiko processen samt 

beslutningsstøtte generelt.

Se figuren i fuld 

størrelse på næste slide
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Fra kundens indtastning af data til forretningsindsigt
Datarejsen eksemplificeret med DMS

Data anvendes til flere 

analyseservices
Data transporteres til 

modtager(e) jf. integrations-, 

masterdataarkitektur og 

BI- & Analyticsarkitektur

Masterdataarkitektur: 
Anviser én kilde, hvor data, der 

bruges i flere systemer,  

administreres og distribueres 

fra. Derved sikres datakon-

sistens og færre indtastninger

EIM-model og datagovernance:
Data gemmes i eller konverteres til Tolds 

definerede standarder. Tolds fælles 

begrebs- og datamodeller muliggør analyser 

på tværs af systemer.

Data- og metadatakvalitet samt sikkerhed 

styres gennem entydige roller og processer, 

der formaliseres i en datagovernancemodel

Data 

gemmes i 

transaktions-

system

DMS

En borger eller 

virksomhed opretter en 

angivelse i et system

Konceptuel systemarkitektur:
Regler, processer og data adskilles. 

Systemer kan læse masterdata og 

præsentere analyseresultater

Integrationsarkitektur:
Anviser, hvordan data integreres 

og transporteres på tværs af 

systemer. Dette mindsker den 

tekniske kompleksitet og øger 

systemernes interoperabilitet 

Definition og oprettelse af data Transport, udstilling og analyse af data

Modtager, 

transformerer,  

opbevarer og 

udstiller data fra flere 

systemer

Datarepository

Modtager masterdata, 

som DMS er kilde til. 

DMS modtager også 

masterdata fra andre 

masterkilder

Analytics-

motor

Beregner resultater 

med data fra reposi-

tory og DMS, der 

præsenteres for Told 

og/eller kunden

Andre 

systemer

Udviklings-

miljø

Modeller til 

analyticsmotor 

udvikles i udviklings-

miljø med data fra 

datarepository
Business 

Intelligence

Avanceret-

analyse

Ad hoc-

analyser

Operationeliseringen og anvendelse af datastrategien  i kravspec sker med rådgivning fra Deloitte og Accenture. 
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*Accenture har leveret væsentlige bidrag til kortlægningen af det eksisterende kontrollandskab

Leverancer prioriteres efter udbudsprocessens behov

Leverancerne prioriteres efter udbudsbehov fra Q1 2018 og frem
Implementeringsplan og primære targets
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Implementeringsplanen anviser, hvordan datastrategien operationaliseres i 

leverancer (se næste slide). De leverancer, der skal indgå referencearkitekturen og 

udbudsmaterialet, skal primært udarbejdes i ICT-projektet Programarkitektur. De 

øvrige leverancer udarbejdes i Kontrol og risikosystemer. Prioriteringen af 

leverancerne afspejler strategiske pejlemærker i ICT-programmet, særligt 

udbudsprocesser i 2018 og irreversible beslutninger om data.

Prioriteringer i første halvår af 2018 i regi af Programarkitektur

• Systemarkitektur: De enkelte systemer skal adskille processer, regler, 

transaktions- og masterdata. Systemer skal have API-service, der blandt andet 

kan kalde analyticsmotoren og modtage analyseresultater.

• EIM-model: Told skal have en fælles begrebs- og datamodel, så data kan deles 

og analyseres på tværs af it-systemer. Uden en fælles begrebs- og datamodel vil 

Told kun kunne lave analyser med data inden for de enkelte systemer.

• Masterdataarkitektur: Masterdata skal defineres og autoritative kilder skal 

fastlægges. Fra kilderne administreres og distribueres data. Masterdataarkitek-

turen skal sikre, at det samme information fremtræder ens på tværs af systemer.

• Integrationsarkitektur: Arkitekturen skal anvise, hvordan data skal integreres og 

transporteres på tværs af systemer. Dette vil mindske den tekniske kompleksitet 

og øge systemernes interoperabilitet.

• Datagovernance v0: Der skal udpeges en dataejer for hver entitet i den 

konceptuelle datamodel mhp. at få et eskaleringspunkt til afklaringer.

• Procesarkitektur: Skal beskrive grænsefladen mellem overleveringer, data, 

grænseflader og forretningsregler, så forretningsregler ideelt administreres ét sted. 

Prioriteringer i første halvår af 2018 i Kontrol- og risikosystemer.

• Kontrol- og risikosystem*: Den udbudte genstand skal defineres for det 

kommende Risk Management-system, herunder målarkitektur og datakrav mhp. 

udbudsproces fra Q3 2018.

• Analytics- og BI-platform: Behovsopgørelse og krav samt afdækning og 

vurdering af markedets løsningsmuligheder mhp. udbudsproces fra Q3.

• Delkomponenten Udviklingsmiljø: Indhentning og klargøring af data.

Mål for 2019 

• Datagovernance v1: Datagovernance fuldt defineret, heri governanceroller og -

processer.

• Analyticsplatform: Platform er etableret og operationel, både udviklings-, test og 

driftsmiljø. 

• BI-platform: Platform er etableret og operationel. 

• Analytiske løsninger: Der er etableret processer og standarder for udvikling af 

analytiske løsninger. 

• Datasikkerhed og datakvalitet: Der er etableret processer for datasikkerhed og 

datakvalitet. 

Mål for 2020

• Drift: Der er etableret processer for drift og vedligehold.
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Leverancer prioriteres efter udbudsprocessens behov

Implementeringsplan fra Q1 2018 og gennem de næste år
Leverancerne prioriteres efter udbudsbehov
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Krav til teknisk 
platform

Dataintegrations-
strategi

Procesboard

Datakvalitets-
praksis

EIM

IT-systemtilgang

BI&A arkitektur

Procesarkitektur 

Afklaring af 
organisering og 
grænseflader 

Kompetenceplan 

Design 
procesarbejde

Definér BI&A roller

Etablering af 
teknisk platform

Implementering af 
teknisk platform

Udviklingsmetode

Design og 
implementering af 

processer

Håndbog for drift 
og support

BI&A kompetence-
kortlægning

Eksekvering af 
kompetenceplan

Etablering af 
prioriteringsfora

Afklaring af 
servicering af Told

Datagovernance v1

Datasikkerhed i AA 
kontekst

Datagovernance 
v0

Masterdata-
arkitektur 

Anbefalede 
leverancer i Q1-2 

2018

Anbefalede 
leverancer efter 

Q2 2018

Bindinger

Datagovernance v.0

Består i at udpege en dataejer for hver entitet i 

den konceptuelle datamodel og derved at få et 

eskaleringspunkt til forretningsmæssige 

afklaring-er. Er nødvendig for at starte EIM 

arbejdet.

EIM – Enterprise Information Model 

Dokumenterer og publicerer alle delte data og 

begrebsdefinitioner. EIM nødvendig for udbud, 

da samtlige nye it-systemer, BI- og AA-løsninger 

skal anvende samme begrebsdefinitioner.

Masterdataarkitektur

Specificerer hvilke data, der skal sources fra én 

central kilde, og udpejer disse kilder for alle delte 

data. Essentielt for udbud, da nye systemer skal 

hente data fra og muligvis opdatere data i disse 

fælles autoritative masterdatakilder.

It-systemtilgang

Hvordan skal sikres fleksibilitet i det nye 

toldvæsens fremtidige IT landskab? Beskriver 

kriterier for, at it-systemerne er fleksible.

Procesarkitektur

Beskriver grænsefladen mellem overleveringer, 

data, grænseflader og forretningsregler. Er kritisk 

for udbud, da der defineres krav til systemdesign.

BI- og Analyticsarkitektur

Beskriver arkitekturen for den samlede 

analyticsplatplatform. Er kritisk i forhold 

transaktionssystemer integrationer.

Dataintegrationsstrategi

Er rammesættende for dataudveksling med nye it-

systemer og dermed for udbud. Skal overholdes 

for, at de nye systemer kan sikre fleksibilitet.

Konceptuel systemarkitektur

Krav til alle nye systemers konceptuelle 

opbygning. Skal sikrer, at systemerne kan 

overholde proces-, integration- og 

masterdataarkitekturen.
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Programarkitektur, Risk-leverancer  set ift. datarejsen

Data anvendes til flere 

analyseservices
Data transporteres til 

modtager(e) jf. integrations-, 

masterdataarkitektur og 

BI- & Analyticsarkitektur

Masterdataarkitektur: 
Anviser én kilde, hvor data, der 

bruges i flere systemer,  

administreres og distribueres 

fra. Derved sikres datakon-

sistens og færre indtastninger

EIM-model og datagovernance:
Data gemmes i eller konverteres til Tolds 

definerede standarder. Tolds fælles 

begrebs- og datamodel muliggør analyser 

på tværs af systemer.

Data- og metadatakvalitet samt sikkerhed 

styres gennem entydige roller og processer, 

der formaliseres i en datagovernancemodel

Data 

gemmes i 

transaktions-

system

DMS

En borger eller 

virksomhed opretter en 

angivelse i et system

Konceptuel systemarkitektur:
Regler, processer og data adskilles. 

Systemer kan læse masterdata og 

præsentere analyseresultater

Integrationsarkitektur:
Anviser, hvordan data integreres 

og transporteres på tværs af 

systemer. Dette mindsker den 

tekniske kompleksitet og øger 

systemernes interoperabilitet 

Definition og oprettelse af data Transport, udstilling og analyse af data

Modtager, 

transformerer,  

opbevarer og 

udstiller data fra flere 

systemer

Datarepository

Modtager masterdata, 

som DMS er kilde til. 

DMS modtager også 

masterdata fra andre 

masterkilder

Analytics-

motor

Beregner resultater 

med data fra reposi-

tory og DMS, der 

præsenteres for Told 

og/eller kunden

Andre 

systemer

Udviklings-

miljø

Modeller til 

analyticsmotor 

udvikles i udviklings-

miljø med data fra 

datarepository
Business 

Intelligence

Avanceret-

analyse

Ad hoc-

analyser

Target i Analytics, BI 

og Risk

Target i 

Programarkitektur
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Indholdsfortegnelse for datastrategien
Introduktion, sammenfatning, strategi og bilag

Datastrategiens kapitler og deres indhold (~100 sider)

Introduktion

• Datastrategiens eksekvering af EUTK og 

forretningsstrategien

• Anvendelse af SKM’s strategimodel

• Dokumentationsgrundlag for strategien

Sammenfatning

• Formål med datastrategien

• Overordnet besvarelse af fem strategiske 

spørgsmål, som uddybes i de følgende fem kapitler

2

Datadrevet Told 

• Ambitionen for det datadrevne Told

• Formålet med datastrategien

• Nyttiggørelse af eksisterende viden

3.1

Hvor skal det datadrevne Told spille?

• Kunder af dataservices

• Model for dataservices

4

Hvordan skal det datadrevne Told vinde?

• Retningsgivende dataprincipper

• Datacentreret kultur og organisatorisk forankring

• Fleksibel og effektivt leveranceapparat 

• Sikker og effektiv datavaretagelse

• Dataorienteret systemunderstøttelse

Hvilke kapabiliteter forudsætter målbilledet?

• Data

• Platform

• Organisering

• Processer

Implementeringsplan

• Domæneopdelt aktivitetsoverblik

• Tidsplan for aktivitetseksekvering

Bilag

• Uddybede servicebeskrivelser

• Uddybede dataprincipper

• Platformsoptioner

• Uddybede aktivitetsbeskrivelser

2

3.2

3.5

3.4

B
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Dokumenter og viden anvendt som grundlag for datastrategiInvolvering af eksperter og medarbejdere

Dokumentationsgrundlag for datastrategien
Udgangspunkt i EUTK og solid viden
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• Fire workshops 

• Fire reviews af skriftlige principper

Principper for 

datarelaterede for-

retningsprocesser

• Tre møder

• Tre reviews af skriftlige principper

Principper for data og 

information

• Fire workshops 

• Fire reviews af skriftlige principper

Principper for 

dataanalyse

• Løbende interviews over efteråret

• Løbende reviews over efteråret

Strategisk målbillede 

for data- og 

analyseservices + 

kapabiliteter

• Styregruppemøder

• Møder

Løbende konsultation 

med chefgruppen for 

ICT

Aktiviteter

• Forretningsmål med 

EUTK

• Målsætning for Told

EUTK og forretnings-

strategien for Told

• Tolds AS-IS-

datalandskab

• TO BE-modeller

Datamodellering

• Tilgang til IT i 

anskaffelserne
ICT’s IT-principper

• Viden om 

virksomheder, 

kontroller, 

systemanvendelse

Statistik om Told

• Kortlægning af 

kontrolproces

• Indtastning af data

Proceskortlægning 

af Told

Eksempler på input

EUTK

Ledelsen i ICT

Programarkitektur og 

Kontor for Data og 

Analyse og Accenture

Programarkitektur og 

Kontor for IT-udvikling

Risk management, 

Analytics og BI

Programarkitektur, 

Kontor for 

forretningsprocesser og 

Accenture

Ansvarlig internt i ICTDel af datastrategi Leverance/dokument


