
Vis hjælpelinjer som er en hjælp 
ved placering af billeder

1. Højre klik på den aktuelle 
side og vælg ’gitter og hjælpelinjer’

2. Sæt kryds ved ’Vis’ 
tegnehjælpelinjer på skærmen

3. Vælg “OK”

Indsæt dato
Indsæt f.eks.

 Februar 2015

Billede genbrugt fra ISA2: https://ec.europa.eu/isa2/

Den fællesoffentlige 
digitaliseringsstrategi 
… og begrebsarbejde! 
Del og genbrug
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1. Vælg Indsæt i top menuen

2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet

4. Tryk Anvend på alle
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Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020
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Hvidbog:Den digitalt sammenhængende offentlige sektor
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Tekst i første niveau
Arial Bold 18 pkt

Brug forøg listeniveau 
for at få NAVN-tekst

Navnet i andet niveau
Store bogstaver Arial Bold 12 pkt

For at få venstrestillet tekst 
Brug formindsk listeniveau

5 ORGANISATORISKE ANBEFALINGER STØTTER 
GOD MODELLERINGSPRAKSIS

Hvis man som organisation ønsker at arbejde med begreber og datamodeller 
på en ensartet og struktureret måde anbefales følgende tiltag:

1. Betragt begrebs- og datamodeller som forretningskritiske aktiver

2. Placér organisatorisk ansvar for begreber og datamodeller

3. Fastlæg processer, metoder og værktøjer til begrebs- og datamodellering

4. Sikr tilstrækkelige kompetencer og ressourcer til modellering

5. Vedligehold et overblik over organisationens begreber og datamodeller
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Kilde: SDA 2017 (Styregruppen for Data og Arkitektur)
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Tekst starter uden 
punktopstilling

For at få punktopstilling på 
teksten (flere niveauer findes) 

brug forøg listeniveau

For at få venstrestillet tekst 
uden punktopstilling, brug 

formindsk listeniveau

Skift til blå baggrund
1. Vælg ’Design’ i top menuen

2. Højre klik på 
‘Blank blå’

3. Vælg ’Applicér på valgte dias

Fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodeller
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Modellér 
emneorienteret

Del og genbrug 

Dokumentér 
modeller og 
elementer
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På en rejse fra lovgivning til it-systemer (og T/R)



ISO 704

   1087

   W3C 

    RDF

 UML
 Archi

  Mate 

 Tabeller  Tekst

TBX

 SKOS

Mange verdener...
… Mange sprog

  Love      §
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Lad os genbruge det bedste fra alle verdener!

● Den overordnede metode for udarbejdelse af definitioner og termer fra ISO 704

● Den juridiske forankring ved reference til nationale og internationale retskilder

Den entydige formelle metamodel fra RDF (SKOS) samt udvekslingsformat 

● Den brugervenlige tabel til import og formidling af begreber fra fagdomæner

● De visuelle designelementer til repræsentation af begreber fra UML

, 
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Hvad kan vi 
DELE?
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Regler
● Modelregler
● Vejledning til Modelreglerne
● De 5 organisatoriske anbefalinger
● Retningslinjer for httpURIer

Ressourcer
● Begrebsmodeller
● Logiske datamodeller
● Klassifikationer
● Kurser
● Modelreviews

Værktøjer
● FDA-profilpakken
● Modelkatalog
● Datasætkatalog 

● Begrebskatalog

● Klassifikationstjeneste

● API-katalog

§ </>
FDA tilbyder...

https://arkitektur.digst.dk/modelregler2---liste
https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering/modelregler-v-20/vejledning-til-modellering
https://arkitektur.digst.dk/metoder/rules-concept-and-data-modeling/organisatoriske-anbefalinger-til-modelreglerne
https://arkitektur.digst.dk/rammearkitektur/datastandarder/retningslinjer-stabile-http-urier
https://arkitektur.digst.dk/arkitekturreviews/vejledning-til-modelreviews
https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering/faellesoffentlige-regler-begrebs-og-datamodellering-56
https://arkitektur.digst.dk/metoder/rules-concept-and-data-modeling/modelkatalog
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FDA Modelreglerne og tilhørende vejledning
Kan dowloades fra: https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering

§

https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering
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FDA Begrebslisteskabelon

skos:prefLabel@da        skos:altLabel@da       mdl:deprecatedLabel@da   skos:definition@da                 skos:example@da   rdfs:comment@da    cv:hasLegalResource   dct:source               rdfs:IsDefinedBy

Kan downloades fra: 
https://github.com/digst/model-rules-tool-support

https://github.com/digst/model-rules-tool-support
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FDA UML-profil (inkl. begrebsdiagrammer)

13Kan downloades fra: 
https://github.com/digst/model-rules-tool-support

https://github.com/digst/model-rules-tool-support
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Link: https://data.gov.dk/catalogue/models/ FDA Modelkataloget </>

https://data.gov.dk/catalogue/models/
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Hvad kan vi 
GENBRUGE?
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Simple Knowledge Organization System 
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SKOS er en internationalt anerkendt og bredt anvendt W3C-standard, som bl.a. 
er anvendt i EU. SKOS er en stærk og alsidig beskrivelsesramme for 
vidensorganiserende systemer, der er tilstrækkelig i de fleste tilfælde. SKOS er 
endvidere fleksibel da kernedelen af SKOS kan suppleres med lokale behov

Eksempler på anvendelse:
EU Authority Tables, UNESCO Thesaurus, Eurovoc, W3C Glossaries, AGROVOC Agricultural 
Thesaurus, NASA taxonomy, INSPIRE Codelist Register, INSPIRE Glossary. 

Aktuel dansk (FDA) anvendelsesprofil udarbejdet i KDA: 

Anvendelseprofil for klassifikation 
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https://www.w3.org/TR/skos-reference/

</>

https://publications.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/authority-tables
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/en/
https://eur-lex.europa.eu/browse/eurovoc.html
https://www.w3.org/2003/glossary/
http://agrovoc.uniroma2.it/agrovoc/agrovoc/en/page/?uri=http%3A%2F%2Faims.fao.org%2Faos%2Fagrovoc%2Fc_50242
http://agrovoc.uniroma2.it/agrovoc/agrovoc/en/page/?uri=http%3A%2F%2Faims.fao.org%2Faos%2Fagrovoc%2Fc_50242
https://vocabularyserver.com/nasa/
http://inspire.ec.europa.eu/codelist
http://inspire.ec.europa.eu/glossary
https://arkitektur.digst.dk/sites/default/files/anvendelsesprofil_for_klassifikation_-_2018-05-31.pdf
https://www.w3.org/TR/skos-reference/
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Link: http://www.skosmos.org/
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SKOSMOS

kommer snart….

http://www.skosmos.org/
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VocBench...
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VocBench er en web-baseret platform støttet af 
EU-kommissionen (via ISA2:https://ec.europa.eu/isa2/)
 
Gratis at anvende for offentlige myndigheder til 
udarbejdelse og vedligeholdelse af: 

● klassifikationer, 
● begrebslister, 
● tesaurusser, 
● kodelister 
● ontologier, mm.

iht. W3C standard SKOS 
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Link: http://vocbench.uniroma2.it/doc/

https://ec.europa.eu/isa2/
http://vocbench.uniroma2.it/doc/
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Tekst starter uden 
punktopstilling

For at få punktopstilling på 
teksten (flere niveauer findes) 
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SKOS schemes, Ontologies & Application profiles
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Link: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies
</>

https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies
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Tak!

arkitektur.digst.dk

https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering

