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1. Indledning  

Dette bilag beskriver målepunkter (Key Performance Indikators, KPI), 

servicemålene og bod, der er opstillet for Leverandøren.  

 

1.1 Baggrund og formål 

Servicemålbestemmelserne skal sikre et højt serviceniveau fra Leverandøren samt 

i sidste ende sikre, at brugerne af applikationerne oplever en høj grad af kvalitet. 

Brugerne må ikke opleve unødig ventetid, forstyrres af fejl eller af længerevarende 

nedbrud. 

 

Det er Leverandørens ansvar at tilrettelægge sine procedurer således, at 

servicemålene overholdes. Leverandøren skal ligeledes dokumentere, at 

servicemålene måles, overholdes og rapporteres til Kunden. 

 

1.2 Systemer og værktøjer 

Det er Leverandørens ansvar, at der er værktøjer til rådighed således, at 

Leverandøren kan måle, dataopsamle og rapportere på Leverandørens opgaver 

vedrørende vedligeholdsopgaven. Desuden skal Leverandøren anvende værktøjer 

til at modtage, registrere og følge op på henvendelser omkring 

vedligeholdsopgaven (i relation til Service Desk og Incident Management). 

 

Følgende hjælpeværktøjer omtales i bilaget med følgende betydning/forventning: 

• Service Desk værktøj: Det system der muliggør, at Leverandøren kan modtage, 

registrere og følge op på henvendelser. Sager og opfølgning skal være 

tilgængelige for Kunden.  

• Rapporteringsværktøj: Det system der muliggør, at Leverandøren kan 

rapportere på den månedlige drift på baggrund af opsamlede data forventeligt 

understøttet af Leverandørens Service Desk værktøj. 

 

1.3 ITIL 

Nærværende bilag er opbygget omkring fælles brug af ITIL processer.  

 

ITIL-termer er anvendt til strukturering af bilaget. Det er dog de præcise krav til 

KPI'er, der er angivet i SLA'en, der er gældende. Anvendelsen af ITIL-termer har 

således ikke til hensigt at skabe en forventning om et indhold svarende til ITIL-

termen. Der henvises i øvrigt til kontrakten, der er gældende, vedrørende 

fortolkning og fortolkningstvivl. 
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Følgende ITIL processer er medtaget i SLA: 

• Service support. 

o Service Desk. 

o Incident Management. 

 

2. SLA-opbygning 

SLA-opbygningen er baseret på en bodsmodel, hvor der tildeles point efter regler, 

der forklares nærmere i det følgende. Point tildeles for en række KPI’er, der er de 

konkrete målepunkter under hvert serviceområde. 

 

2.1 Key Performance Indikators (KPI’er)  

For hvert serviceområde beskrives én til flere KPI’er. En KPI kan eksempelvis være 

”antallet af henvendelser til Service Desk”. En KPI er med andre ord blot en entydig 

angivelse af, hvad der måles på, og er relateret til et servicemål. 

 

2.2 Servicemål 

Til hvert KPI hører et eller flere servicemål, som angiver, på hvilket niveau man 

forventer service i forhold til det konkrete målepunkt (KPI). Et SLA-krav kan 

eksempelvis lyde: ”mere end 90 % af alle henvendelser til Leverandørens Service 

Desk skal være besvaret inden 6 timer”. 

 

2.3 Bodspoint 

For hvert KPI og servicemål er der defineret et sæt bodspointregler. Bodspoint er 

udgangspunktet for at kunne udregne en evt. bod for hele perioden.   

 

Bodspoint udregnes i relation til KPI’er og servicemål. Eksempelvis:  

”1 bodspoint pr. påbegyndt procentpoint for overtrædelse i Service Deskens 

åbningstid”. 

 

Bodspoint opgøres og rapporteres månedsvis. Kunden kan supplerende foretage 

sine egne målinger (eksempelvis på henvendelser). 

 

Samme bagvedliggende årsag kan udløse bodspoint flere gange, såfremt 

servicemålene for flere KPI’er overskrides.  Et eksempel på overskridelse af 

servicemål for flere KPI’er kan være: Overskredet reaktionstid i Service Desk’en, 
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overskredet løsningstid og manglende/forsinket rapportering forekommer inden for 

samme periode”. 

 

2.4 Opgørelse af bod 

Bod opgøres som 1 pct. pr. bodspoint af det samlede vederlag for samme periode, 

som bodspoint er optjent.  

 

Bod opgøres månedsvis i forbindelse med den samlede månedlige rapportering til 

Kunden. Bod afregnes i udgangspunktet via modregning i kommende fakturering i 

henhold til bilag 7 (Pris). 

 

I forbindelse med opgørelse og afregning af bod gælder følgende: 

• Beregningsgrundlaget for alle ovennævnte tilfælde af bod er det beløb, som 

Leverandøren faktisk har faktureret eller er berettiget til at fakturere Kunden for 

de ydelser, som er omfattet af bodsperioden (herunder opgaver faktureret til 

timepris). 

• Boden for en opgørelsesperiode (månedlig) kan ikke overstige vederlaget for 

samme periode. 

 

2.5 Eksempel på beregning af bod ved vedligeholdelse 

Nedenstående eksempel har alene til formål at vise, hvordan bod påvirker 

vederlaget. Selve udregningen af bodspoint fremgår ikke af eksemplet. Der vil i det 

følgende blive givet eksempler i forbindelse med en række af de konkrete KPI’er og 

servicemål. 

 

Bemærk, at eksemplet ikke repræsenterer en realistisk driftssituation, men er 

opstillet med værdier, der gør, at ovenstående principper for bodsopgørelse 

kommer i spil. 

 

Eksemplet tager udgangspunkt i fakturering og at bodsopgørelsen sker kvartalvis. 
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Bemærk, følgende i eksemplet: 

• I løbet af februar er der optjent så mange bodspoint, at det umiddelbart 

modsvarer en bod på 120 %. Da bodsopgørelsen dog er begrænset til at 

udgøre vederlaget for samme periode, nedjusteres dette til 100 %. 

• Grundlaget for at udregne ovenstående kvartalsvise maksimalbod er den 

faktisk modregnede bod måned for måned (for februar altså 100 % og ikke 120 

%, da den beregnede bod på 120 % aldrig er udløst og modregnet fuldt ud). 

• I 1. kvartal er 2 måneder præget af meget ustabil drift (eller anden 

bodsudløsende forhold). Det forudsættes, at der trods den høje bod har været 

en tilgængelighed over 90 % set over hele kvartalet.  

 

Den samlede bod vil efter ovenstående reduktion for februar udgøre 58,33 % af 

kvartalets vederlag ([0 % + 100 % + 75%] / [3 x 100 %]).  

 

• For 2. kvartal gælder følgende: 

• Trods en ustabil måned i 2. kvartal (april måned), bliver der ikke justeret for 

maksimal bod på noget tidspunkt. 

• Den samlede bod for 2. kvartal vil derfor udgør ([45 % + 5 % + 8 %] / [3 x 100 

%]) 19.33 %, som bliver modregnet 2. kvartals fakturering. 

 

3.0 SLA og KPI’er 

 

3.1 Service Desk 

 

3.1.1 Beskrivelse 

Kunden driver en egen 1st-level supportfunktion, der varetager den direkte support 

til brugere og myndigheder. Kundens supportfunktion kan ”visitere” og videresende 

incidents til 2nd-level support hos Leverandøren.  

 

Leverandørens Service Desk er kontaktpunktet (telefonnummer, e-mailadresse 

eller IT-system), hvor Leverandøren kan kontaktes efter nærmere aftale mellem 

Kunden og Leverandøren, jf. Bilag 1 (Opgavebeskrivelse og kravsspecifikation).  

 

Som det også fremgår af Bilag 1 (Opgavebeskrivelse og kravspecifikation), skal 

Service Desken have følgende åbningstider: 

Mandag–fredag: 08:00 – 17:00 

Lørdag: lukket  
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Søn- og helligdage: lukket 

 

KPI og SLA knyttet til Service Desk tager udgangspunkt i ovenstående 

åbningstider. 

  

3.1.2 KPI og Servicemål 

 

ID Beskrivelse 

KPI: 1 

 

Tilgængelighed af Leverandørens Service Desk  

Tilgængelighed af Leverandørens Service Desk skal forstås som den 

procentvise andel af henvendelser til Service Desk, hvor reaktionstiden 

er under den i SLA- kravet fastsatte grænse.  

 

Reaktionstid opgøres som tiden fra modtagelse af en henvendelse, til 

den aktivt er tildelt til en person, der har ansvaret for den videre 

behandling af sagen. Reaktionstiden regnes fra modtagelsen af 

henvendelsen – dog tidligst fra Service Desks åbning, såfremt 

henvendelse sker uden for åbningstiden. 

 

 

 

Serviceniveau (SLA) 

SLA-krav Kritisk support/fejl: I 90 % af alle henvendelser til Leverandørens 

Service Desk skal fejlrettelsen påbegyndes inden for 2 timer. 

Betydelig support/fejl: 90 % af alle henvendelser til Leverandørens 

Service Desk har en reaktionstid på under 8 timer for respons på 

henvendelsen.  

Bod 1,0 bodspoint per hele 1 % -point manglende opfyldelse af 

besvarelseskrav i måleperioden. 

 

 

Målemetoder og forudsætninger  

Måling  
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Måling udføres med: Leverandørens Service Desk værktøj 

Måling udføres ved: Leverandørens Service Desk 

medarbejdere 

Målingen udføres i en periode på: Pr. måned 

Målingen skal udføres inden for: Fra modtagelse (inden for Service 

Deskens åbningstid) og indtil reaktion. 

Rapportering af måling: I den månedlige rapportering 

Rapportering for måling skal gøres 

tilgængelig for Kunden senest: 

Ved den månedlige rapportering 

Forudsætning for måling  

Forudsætning for målingen: Leverandørens Service Desk værktøj 

genererer automatisk måleresultater.  

Forsinket eller manglende måling  

Såfremt målingen ikke udføres grundet 

tvist eller Leverandørens forhold 

Leverandøren tildeles 1,0 bodspoint pr. 

henvendelse, der ikke er registreret.  

 

 

3.1.3 Eksempel 

Følgende eksempler tager udgangspunkt i, at Service Desken har åbent fra kl. 

8:00-17:00, og at reaktionstiden er under 2 timer. 

 

Eksempel 1: Modtagelse af kritisk support/fejl indenfor åbningstid: 

”En henvendelse sendes til Service Desken mandag kl. 13:06. Henvendelsen skal 

være tildelt en medarbejder hos Leverandøren inden kl. 15:06 samme dag for at 

være inden for servicemålet”.  

 

Eksempel 2: Modtagelse af en kritisk support/fejl udenfor åbningstid: 

”En henvendelse sendes til Service Desken tirsdag kl. 18:15. Henvendelsen skal 

være tildelt en medarbejder hos Leverandøren inden onsdag kl. 10:00, for at være 

inden for servicemålet”. 
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Eksempel 3: Modtagelse af betydelig support/fejl indenfor åbningstid: 

”En henvendelse sendes til Service Desken mandag kl. 13:06. Leverandøren skal 

respondere på henvendelsen inden kl. 12:06 næste dag med et forslag til 

tidspunktet for påbegyndelse for at være inden for servicemålet”.  

 

Eksempel 2: Modtagelse af en betydelig support/fejl udenfor åbningstid: 

”En henvendelse sendes til i Service Desken tirsdag kl. 18:15. Leverandøren skal 

respondere på henvendelsen inden kl. 16:15 næste dag med et forslag til 

tidspunktet for påbegyndelse for at være inden for servicemålet”.  

 

Opgørelse af bodspoint: 

Følgende opgørelse beskriver kort et eksempel, hvor KPI’en for Service Desken 

opgøres over en måned: 

 

Total antal henvendelser: 22 

Antal henvendelser indenfor responstid: 18 

Antal henvendelser ud over responstid: 4 

Service Desk tilgængelighed i pct: 18/22 = 81,8 % 

 

Overtrædelse af SLA (90 %): 90,0 %-81,8 % = 8,2 % ~ 8 % 

Bod for overtrædelse: 1,0 x 8 = 8 bodspoint 

 

3.2 Rapportering 

3.2.1 Beskrivelse 

Leverandøren skal overfor Kunden dokumentere niveauet og kvaliteten af de 

opgaver, der løses i henhold til denne kontrakt, i en månedlig rapport. Rapporten 

følger op på nærværende SLA og de bodsbelagte KPI’er under hensyntagen til 

Leverandørens besvarelse af bilag 5B (Kravspecifikation). 

 

Leverandørens rapporteringsforpligtelse kan efter nærmere aftale med Kunden 

bortfalde, såfremt data på anden måde er fuldt tilgængelige. 

 

Rapportering af de enkelte KPI’er skal indeholde mellemregningerne for 

udregningen. 
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3.2.2 KPI og Servicemål 

 

ID Beskrivelse 

KPI: 2 

 

Månedlig statusrapport  

Procentdel af Leverandørens statusrapporter der er leveret inden for 

tidsfristen. 

 

Rapporten skal overholde det lovede og aftalte niveau, jf. 

Leverandørens besvarelse af krav herom i bilag 5B 

(Kravspecifikation). 

 

 

 

Serviceniveau (SLA) 

SLA-krav Rapporten skal fremsendes til Kunden senest 10 arbejdsdage efter 

en måneds afslutning. 

Bod 2 bodspoints for manglende rapport + 0,5 bodspoint pr. dags 

forsinkelse. 

 

 

Målemetoder og forudsætninger  

Måling  

Måling udføres med: n/a 

Måling udføres ved: Kunden 

Målingen skal udføres indenfor: Pr. måned 

Rapportering af måling: Skriftlig og evt. ved fremmøde ved 

driftsmøde  

Forudsætning for måling  

Forudsætning for målingen: n/a 

Forudsætning for måling verificeres 

ved: 

n/a 
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Forsinket eller manglende måling  

Såfremt målingen ikke udføres grundet 

tvist eller Leverandørens forhold: 

n/a 

 

 

 

 


