
Gemeente Koppelvlak Integratietest

Staat uw gemeente ook voor de uitdaging om alle 
ambities rondom de ICT-ontwikkelingen voor een 
elektronische overheid te implementeren? Er ligt 
inmiddels een ambitieus pakket afspraken rondom 
de elektronische overheid, die tussen het kabinet 
en de VNG overeen zijn gekomen.

Hoe gaat u er als gemeente zorg voor dragen 
dat u aan de ene kant de juiste e-Dienstverlening 
richting uw burgers aanbiedt, maar aan de 
andere kant een kwalitatief goede aansluiting 
verzorgt op de landelijke basisvoorzieningen en 
basisregistraties?

Inzicht in de kwaliteit van uw digitale 
dienstverlening als gemeente wordt steeds 
belangrijker! Want wat gebeurt er als uw digitale 
informatievoorziening niet goed op elkaar aansluit? 
Wat nou als een burger online zijn of haar paspoort 
aanvraagt en de gegevens belanden in de 
verkeerde systemen, zonder dat u dit als gemeente 
weet?

Onder de titel ‘ICT-landschap gemeente eist 
stuurmanskracht’ in de Computable van 6 mei 2014 
erkent ook KING deze uitdagingen.

Sogeti kan uw gemeente hiermee helpen!

Uitdagingen Gemeente
Op verschillende niveaus worden er afspraken 
gemaakt om de kwaliteit van software en de 
koppelvlakken te garanderen. De gemeente 
maakt zelf met de software leverancier afspraken in 
de vorm van eisen/wensen/acceptatiecriteria.

Daarnaast worden de gemeenten ondersteund 
vanuit KING om te sturen op Compliancy en 
maakt KING afspraken met leveranciers over het 
inbouwen van standaarden die gebaseerd zijn op 

StUF, zoals Zaak- en Documentservices 1.0 of Prefi ll 
e-Formulieren services 1.0.

De compliancy test, die onder andere wordt 
uitgevoerd middels het StUF Testplatform, geeft 
de Gemeente slechts inzicht in de kwaliteit van 1 
softwarecomponent uit de keten. Maar wat is de 
kwaliteit van de gehele keten? Waar loopt u als 
Gemeente het grootste risico?

Er is geen garantie op een werkende integratie 
tussen de verschillende softwarecomponenten in 
de keten of werkende integratie tussen systemen 
en de bedrijfsprocessen van de gemeente.

De Sogeti Oplossing
Sogeti biedt gemeenten een Gemeente 
Koppelvlak Integratietest aan. Door middel 
van deze test krijgt u als Gemeente inzicht 
in de werking en kwaliteit van de diverse 
koppelvlakken en de daaraan gerelateerde 
gemeentelijke processen. Daarnaast kunnen we 
u als Gemeente ondersteunen op het vlak van 
leveranciersmanagement. Met de Gemeente 
Koppelvlak Integratietest heeft u eerder inzicht in 
de risico’s, worden fouten sneller gevonden en 
gaat nieuwe software of nieuwe een release soepel 
en sneller in productie.

Sogeti combineert met deze oplossing haar kennis 
op het gebied van StUF en haar uitgebreide 
ervaring met het testen & kwaliteitszorg binnen 
gemeentelijke markt.

Grip op de kwaliteit van uw 
Koppelvlakken?



De Gemeente Koppelvlak Integratietest betreft een 
test tussen de verschillende referentiecomponenten 
binnen een gestandaardiseerd koppelvlak. 
Deze test heeft als doel om te bepalen of de 
verschillende applicaties onderling correct 
gegevens kunnen uitwisselen tijdens het doorlopen 
van het gemeentelijk bedrijfsproces. Deze test 
vindt plaats nadat de Compliancy test van de 
leverancier is uitgevoerd en de leverancier zijn 
positieve testrapport heeft gepubliceerd op de 
Gemma softwarecatalogus.

Afhankelijk van het stadium van het project en 
de behoefte van de gemeente biedt Sogeti 3 
verschillende serviceniveaus aan:
1. Standaard.
2. Uitgebreid.
3. Complex.

Toegevoegde waarde voor uw organisatie
1. Kostenbesparing voor de gemeente vanwege 

een lager risico op productieproblemen na 
ingebruikname van een compliant applicatie.

2. Sogeti levert expertise op het gebied van 
testen en StUF. 

3. Sogeti heeft ervaring met testtrajecten bij 
gemeenten.

4. Sogeti regelt de afstemming tussen de 
gemeente, software leverancier(s) en KING.

5. De service is afroepbaar voor een vaste prijs.
6. De documentatie en standaarden van KING 

worden als richtlijn gebruikt.
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