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1 Anvisningar 
 

I denna bilaga finns de krav som Simrishamns kommun ställer på systemets/tjänstens tekniska 

delar 

 

Anbudsgivaren ska svara på frågorna och lämna beskrivningar i dokumentet och lämna in detta 

tillsammans med övriga handlingar i anbudet. 

 

För att Simrishamns kommun ska kunna avgöra om anbudsgivaren och anbudet uppfyller ställda 

krav ska anbudsgivaren ge tydliga och fullständiga svar på samtliga krav och frågor i de angivna 

textfälten, hänvisning till egna dokument i anbudet får endast ske i undantagsfall och då med 

tydlig hänvisning till var det kompletterande svaret kan hittas i anbudet. 

 

 

2 Simrishamns kommuns tekniska miljö  
Under denna punkt beskrivs Simrishamns kommuns IT-tekniska miljö och de krav som ställs på 

mjukvaruleverantör till Simrishamns kommun.  

  Katalogtjänst  

Simrishamns kommuns katalogtjänst är Active Directory både för pedagogiskt och administrativt 

nät.   

  Serverdel  

Simrishamns kommun har i stort sett hela sin miljö virtualiserad på VMware ESXi, vSphere.   

  

Systemet bör vara uppdaterat för stöd mot senaste version av Windows Server senast 6 månader 

efter skarp release från Microsoft.   

Systemet ska vara uppdaterat för stöd mot senaste version av Windows Server senast 18 månader 

efter skarp release från Microsoft.   

  

Simrishamns kommuns tekniska plattform:   

• Windows Server 2016 / 2019 64-bitar 

• Windows 10 64-bit av Microsoft supporterade versioner 

• Microsoft IIS 10 och uppåt.  

• Office 365  

  

Systemet skall vara kompatibelt med plattformen ovan.  

 

Kommunen uppdaterar sin infrastrukturella miljö löpande med de patchar och uppdateringar som 

Microsoft publicerar. All applikationsprogramvara ska stödja denna uppdateringsrutin  

  



4 
 

    

    

  

  Databashanterare  

Simrishamns kommun bygger sin verksamhet på Microsoft SQL Server, idag i 2016 och 2019 

64bits version.  

Offererad systemlösning ska fungera gentemot ovanstående miljö.   

 

Systemet bör vara uppdaterat för stöd mot senaste version av Microsoft SQL Server senast 6 

månader efter skarp release från Microsoft.   

Systemet ska vara uppdaterat för stöd mot senaste version av Microsoft SQL Server senast 18 

månader efter skarp release från Microsoft.   

  

  Klientplattform  

Simrishamns kommuns klientplattform bygger på Windows 10 med Edge som 

standardwebbläsare samt är Microsoft Edge Legacy installerat. En del användare har tillgång till 

Microsoft Office 365 ProPlus. Merparten är bara licensierade för att arbeta i Office 365 online. 

Elever använder Chromebooks och iPads 

  

Klientinstallation ska stödjas av automatisk installation genom t.ex. MSI filformat 

  

Tjänsten ska vara oberoende av tillägg och insticksmoduler såsom Adobe Flash, Java, Microsoft 

Silverlight eller liknande.  

  

I de fall där mjukvaran levereras som webbgränssnitt ska applikationens kod följa gällande 

standarder.  Detta ser vi som mycket viktigt i och med ett ökat användande av olika 

klientoperativsystem både mobilt och på desktop.   

  

För att applikationen ska anses följa standard kommer webbgränssnittet testas i senaste och näst 

senaste version av följande webbläsare Edge & Chrome. Tjänsten bör ha ett responsivt gränssnitt. 

Tjänsten ska fungera i mobila terminalers webbläsare med IOS och Android. 

 

Tjänsten ska uppfylla WCAG 2.1 AA enligt http://www.webbriktlinjer.se/  Ifall dessa riktlinjer ej 

uppfylls så ska en tidsatt plan för uppfyllnad av detta bifogas anbudet.   

  

Tjänsten ska vara krypterad med ssl / https av senaste versionerna.   

  

Systemets användare ska ha full funktionalitet i webbgränssnitt, administratörsuppgifter bör 
kunna skötas i de webbläsare som listas ovan.  

  

Kräver applikationen andra komponenter hos klienterna ska kraven för dessa framgå avseende 

vilka applikationer samt version.   

  

I de fall där tredjepartskomponenter krävs, ska mjukvaran fungera tillsammans med den senaste 

versionen av den eller dessa komponenter senast två veckor efter att uppdatering finns tillgänglig 

från tredjepartskomponentens leverantör.  Detta eftersom uppdatering p.g.a. till exempel 

säkerhetshål oftast sker så fort som möjligt.   

http://www.webbriktlinjer.se/
http://www.webbriktlinjer.se/
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Systemet skall fungera via Microsoft Direct Access som kommunen använder för fjärråtkomst på 

bärbara datorer. 

  

  Säkerhetskopiering  

Backup ska skötas av leverantören i de fall där mjukvaran levereras som tjänst.  

Beskriv hur enligt punkterna nedan: 

• Backup: Kontinuitetsplanering. Hur hanteras backuper, hur ofta tas de, vad gäller 

återställnings punkter vid systemhaveri och hur länge kommer data att sparas.  

• Lagring: Hur länge ska data lagras, kommer data läggas i e-arkiv respektive gallras efter en 

viss tid, enligt gällande lagstiftning.  

  

I de fall där Simrishamns kommun driftar systemen själv, så ska beskrivning bifogas vid anbud. 

Beskrivningen ska klart och tydligt redogöra för hur backup tas och hur ofta backup ska tas. Både 

på systemet och på dess data för att förhindra dataförluster samt återläsbarhetskontroll.  

  

  Integrationer  

Det är viktigt med ”öppna system” för att skapa flexibilitet och att kunna ansluta/integrera med 

andra system. Integration med andra system, ska vara tillgängliga via ex. XML, webb API, eller 

liknande samt dokumenterade.  

 

Systemet ska levereras med öppna api:er för både läs och skriv med stöd för någon av följande 

standarder: REST, SOAP, WSDL eller UDDI. Tydlig dokumentation skall finnas. 

Integrationer ska kunna ske via upphandlande myndighets integrationsplattform. (Tieto TEIS) 

 

  Federationer  

Koppling till den upphandlande myndighetens AD och Single Sign On (SSO) ska göras med stöd 

av SAML 2.0/LDAPs. 

 

System som integrerar med tredje-part, ska vara tillgängliga via webb-services och 

dokumenterade och dessutom även förberedda för autentisering via Active Directory.  

Web service ska hantera session ticket för maximal säkerhet i integrationslösningar.  

 

Leverantörer av egen drift av system ska svara mot att det levererade systemen inte upplevts 

långsamma. Samt att bredbandsförbrukningen inte bli överdrivet stor för systemet. 

 

  

3 Kvalitet  

• Leverantören ska verifiera full funktionalitet enligt avtal innan skarp produktion.   

  

• Leveranstestprotokoll ska tillhandahållas för att säkerställa enligt anbud utlovade 

funktioner i mjukvaran.  
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  Säkerhet, system och tjänst  

Beskriv hur offererad systemlösning och tjänst tar hänsyn till säkerhetsfrågor som t.ex., 

säkerhetskopiering, virusskydd, windowspatchar, eventuella tredjeparts-komponenters patchnivå 

och möjlighet till säkerhetsrevision hanteras.  

  

Beskriv vad som händer vid förlust och förvanskning av data, haverier och stopp i produktionen 

samt beskriv hur detta åtgärdas.  

 

     Personuppgifter  

Hantering av personuppgifter ska ske i enlighet med dataskyddsförordningen. Behandling av 

personuppgifter ska ske i enlighet med bifogat personuppgiftsbiträdesavtal och dess instruktioner, 

samt i enlighet med all övrig vid var tid gällande dataskyddslagstiftning. 

 

4 Administration av verksamhetsstöd   

 

4.1     Säkerhet  

 

Allmänt gäller följande krav avseende säkerhet inom Simrishamns kommun.  

 

• System och tjänster ska vara förberedd för SSO (Single Sign On) via Active Directory.  

• System och tjänster ska stödja tidsbegränsad behörighets- och lösenordsperiod samt att 
systemlösning regelbundet uppmanar användaren att byta sitt lösenord.  

• Lösenord och inställningar av lösenordsegenskaper ska kunna administreras av 

kommunen.   

• Lösenordet bör inte visas eller kunna återsökas. Lösenordet ska kunna konstrueras på 

samma sätt som i Active Directory.   

• En användare ska spärras efter upprepade felaktiga inloggningsförsök.   

 

 

  Systemadministration   

Allmänt gäller följande krav avseende systemadministration av system eller tjänster som används 

inom Simrishamns kommun.  

  

• Systemadministrationen ska kräva en särskild behörighet.   

• Det ska vara möjligt att styra behörigheten för en systemadministratör. Vilket bl.a.  

innebär att funktioner och behörigheter ska kunna avgränsas för olika organisatoriska 

enheter och användargrupper.  

  

  Roller och behörighet   

Allmänt gäller följande krav avseende roller och behörighet inom Simrishamns kommun.  

• Lösningen ska kunna nyttja användarkonto och behörighetsgrupper från Active 

Directory.  

• Offererad lösning ska kunna hantera behörigheter på gruppnivå.  

• En användare ska kunna tilldelas flera behörighetsgrupper.   
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• Olika användare ska kunna ges differentierade behörigheter till information.  

• Hantering av roller och behörighet ska finnas dokumenterat.  

  

  Spårbarhet   

Allmänt gäller följande krav avseende spårbarhet inom Simrishamns kommun.  

  

• Det ska finnas fullständig spårbarhet i systemet.   

• Försök till obehörigt intrång i systemet ska loggas.   

• Leverantör ska beskriva rutiner kring spårbarhet.  

• Leverantör ska rapportera intrång (vid leverans som tjänst) senast 24 timmar efter 

upptäckt till Simrishamns kommun 

 

  

Beskriv hur offererad systemlösning kan tillgodose ovanstående IT-relaterade krav. Det är särskilt 

viktigt att ange eventuella avvikelser.  


