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1. Indledning 
Denne kravspecifikation (Bilag 2), indeholder beskrivelse af krav til Pro-

dukter og Serviceydelser, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

(herefter benævnt STUK) har vedrørende: 

 

 Levering, vedligeholdelse og nyudvikling af kompenserende soft- 

ware (Produkterne) 

 Support og rådgivning vedr. Produkterne 

 Bestillingssystem og leveringstider for Produkter 

1.1. Baggrund 

I dette afsnit beskrives baggrunden for indgåelse af ”Rammeaftale om le-

vering af kompenserende software” (nærværende Rammeaftale) og sam-

menhængen med ”Rammeaftale om levering af IT-hjælpemidler og tilhø-

rende IT-services” (aftale med Serviceleverandøren). 

 

Opgaven omkring leverancer af hardware- og softwareprodukter til Støt-

temodtagerne er fordelt på to rammeaftaler: 

 

1. Rammeaftale om levering af IT-hjælpemidler og tilhørende 

IT-services, som er indgået med en Serviceleverandør med an-

svaret for anskaffelse af standardhardware, standardsoftware, kom-

penserende hardware og kompenserende software. Derudover er 

Serviceleverandøren ansvarlig for den samlede proces vedr. klargø-

ring, distribution, support, opdatering, hjemkaldelse og returnering 

samt genbrug eller kassation af IT-hjælpemidler til Støttemodtagere. 

STUKs serviceleverandør er for nuværende Atea. 

2. Rammeaftale om levering af kompenserende software (nærvæ-

rende Rammeaftale) om levering af kompenserende software 

(Produkter), der har til sigte at etablere en aftale med en eller flere 

Forhandlere af kompenserende software og levere disse til Service-

leverandøren. Forhandleren kan indkøbe og videresælge Produkter 

fra en producent eller selv være producent af Produkter. 

Denne kravspecifikation vedrører ”Rammeaftale om levering af kom- 

penserende software”, i det følgende benævnt Forhandleraftalen. 

 

Det er Forhandlerens ansvar at levere support til Serviceleverandøren, jf. 

afsnit 3 om support. I det omfang Forhandleren ikke selv kan dække 

dette, skal Forhandleren sikre adgang til support ved producenten af det 

tilbudte Produkt. Supporten vil omfatte anvendelsesrelateret support (2. 

og 3. level) og teknisk support (2. og 3. level) af det leve- rede kompense-

rende software til Serviceleverandøren jf. afsnit 3 om support. 
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2. Produkterne 

2.1 Omfang 

STUK vil via Serviceleverandøren benytte denne Rammeaftale til kom- 

mende indkøb af kompenserende software (Produkter) i de produktka- 

tegorier, der er omfattet af Rammeaftalen. 

 

STUK råder i dag over et lager af licenser til en række kompenserende 

softwareprodukter, som har været anvendt hidtil, og som er returneret 

fra Støttemodtagere. Disse licenser indgår i en genbrugsordning således, 

at nye Støttemodtagere vil modtage licenser fra genbrugslageret, hvis så-

danne findes. Det er altså ikke alle nye bevillinger, der resulterer i indkøb 

af Produkter. STUK kan eksempelvis vælge at benytte det eksisterende 

lager af licenser efter indgåelse af rammeaftale med Forhandleren i stedet 

for at foretage nye indkøb via Forhandleren i den første periode af ram-

meaftalens levetid. Forhandleren kan således ikke nødvendigvis forvente 

indkøb straks efter rammeaftalens ikrafttrædelse.  

2.2. Livscyklus for Produkter 

Produkterne, som Forhandleren skal levere under Rammeaftalen, skal 

være funktionsdygtige i hele Produktlevetiden. Det betyder, at Produk- 

terne skal kunne anvendes af Støttemodtagerne og opfylde det kom- 

penserende formål frem til udløbet af Produktlevetiden. 

 

Produktlevetiden for Produkterne er opdelt i to perioder (se figuren her-

under), som er hhv. perioden for Rammeaftalen (Aftaleperioden) og pe-

rioden efter udløb af Rammeaftalen. 

 

Figur 1: Livscyklus for Produkter. 

 

Forhandlerens forpligtelser ift. Produkterne afhænger af perioden inden 

for Produktlevetiden. Efter udløb af Produktlevetiden bortfalder alle 

Forhandlerens forpligtelser ift. Produkterne samt Støttemodtagernes 

brugsret til Produkterne, jf. Rammeaftalens punkt 14. 

2.2.1. Periode for Rammeaftalen (Aftaleperioden) 

I perioden fra indgåelse indtil udløb af Rammeaftalen (Aftaleperioden) er 

Forhandleren ift. Produkterne forpligtet til at levere Serviceydelser (jf. af-

snit 3, 4 og 5) samt sikre nyudvikling og vedligeholdelse af Produkterne i 

form af Major releases og Minor releases. 
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I denne periode skal Forhandleren levere Major releases og Minor rele- 

ases til Serviceleverandøren. 

2.2.2. Periode efter udløb af Rammeaftalen 

I perioden efter udløb af Rammeaftalen og indtil udløb af Produktleve- 

tid er Forhandleren ift. Produkterne alene forpligtet til at sikre Produk- 

ternes funktionsdygtighed ved at levere vedligeholdelse i form af Minor 

releases. Dette indebærer også, at eventuelle kompatibilitetsproblemer, 

som opstår efter Rammeaftalens ophør, fortsat skal udbedres. 

Sådanne eventuelle kompatibilitetsproblemer kan opstå f.eks. som følge 

af opdateringer i operativsystemer eller software, som Produkterne an-

vendes med (Microsoft Office-kontorpakken, PDF-software samt brow-

ser der følger med pågældende operativsystem). 

 

I denne periode skal Forhandleren levere Minor releases til den til en- 

hver tid udpegede leverandør af IT-hjælpemidler og tilhørende IT-ser- 

vices (serviceleverandør) eller alternativt STUK, hvis opgaven er hjem- 

taget. 

2.2.3. Vederlag 

Forhandleren er berettiget til følgende vederlag (se figuren herunder), 

som dækker perioden for Rammeaftalen (Aftaleperioden) samt perio- 

den efter udløb af Rammeaftalen. Disse vederlag er beskrevet yderligere i 

Bilag 4 – Vederlag og fakturering. 

 Leveringsvederlag (jf. afsnit 2.2.2 i Bilag 4 – Vederlag og fakture-

ring) skal sikre vedligeholdelse samt funktionsdygtighed for Produk-

terne i hele Produktlevetiden, og dækker brugsret samt levering af 

Minor releases. 

 Opdateringsvederlag (jf. afsnit 2.2.3 i Bilag 4 – Vederlag og faktu-

rering) skal sikre nyudvikling af Produkterne i Aftaleperioden og 

dækker levering af Major releases. 

 Servicevederlag (jf. afsnit 2.2.1 i Bilag 4 – Vederlag og fakturering) 

dækker Serviceydelser i Aftaleperioden (jf. afsnit 3, 4 og 5). 

 

Figur 2: Vederlag for Produkter og Serviceydelser i livscyklus for Produkter. 
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2.2.4. Faktureringsflow 

Det overordnede faktureringsflow mellem STUK, Forhandleren, Ser- vi-

celeverandøren og institutionerne er vist herunder. 

2.3 Produktkategorier 

STUK ønsker at købe Produkter inden for alle følgende produktkatego-

rier: 

 Produktkategori 1: Oplæsnings- og ordforslagsprogram eller - pro-

grampakke med standardsprogpakke (talesyntese) og OCR- funktio-

nalitet - jf. afsnit 2.4 

 Produktkategori 2: Supplerende sprogpakke (talesyntese) - jf. afsnit 

2.5 

 Produktkategori 3: Kompenserende software på USB-stick – jf. af-

snit 2.6 

 Produktkategori 4: Kompenserende software til mobile enheder – 

jf. afsnit 2.7 

 

Forhandleren skal tilbyde og i Bilag 4.1 prissætte Produkter inden for 

hver produktkategori, herunder til forskellige platforme (Windows, ma-

cOs, Chrome-OS, Android og iOS) samt enhedstyper (tablets og smart-

phones). Produkterne skal opfylde  de i nærværende bilag anførte Mind-

steKrav. Forhandleren skal i Bilag 4.1 desuden angive en kort produktbe-

tegnelse med navn samt version for hvert af de tilbudte og prissatte Pro-

dukter.  

 

Produkter under produktkategori 1-4 skal tilbydes, prissættes og kunne 

indkøbes som selvstændige Produkter uden indkøbs- eller prismæssige 

bindinger til øvrige Produkter. 

 

Forhandleren skal senest 5 Arbejdsdage efter indgåelse af Rammeafta- 

len levere dokumentation til Serviceleverandøren og STUK for hver af 

de tilbudte Produkter, der som minimum omfatter en beskrivelse af 

funktionalitet, specifikationer og eventuelle ændringer ift. øvrige mar- 
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kedsførte versioner af pågældende Produkt samt tilgængelige vejled- nin-

ger og manualer for pågældende Produkt. 

2.4. Produktkategori 1: Oplæsnings- og ordforslagspro- gram eller -

programpakke med standardsprogpakke (talesyntese) og OCR-

funktionalitet 

Formålet med oplæsningsfunktionalitet er, at Støttemodtagere kan få op-

læst tekster, de måtte have behov for i deres uddannelse. 

 

Formålet med ordforslagsfunktionalitet er, at Støttemodtagere kan få 

støtte til skriveprocessen i form af ordforslag til de ord, de skal stave. 

 

Formålet med OCR-funktionalitet er, at Støttemodtagere har mulighed 

for at scanne tekster og få dem genkendt som tekst således, at tek- sten 

kan læses op med oplæsningsprogrammet. 

 

Produktkategori 1 skal i Bilag 4.1 – Forhandlerens priser prissættes med 

én samlet pris for et program eller flere programmer i en pro- grampakke 

med oplæsnings- og ordforslagsfunktionalitet, standard- sprogpakke (ta-

lesyntese) samt OCR-funktionalitet, som opfylder Mind- steKravene her-

under. 

2.4.1. Generelle krav til produktkategori 1 - Oplæsnings- og ord-

forslagsprogram eller -programpakke med standard- sprogpakke 

(talesyntese) og OCR-funktionalitet 

MindsteKrav 1: Platform: Windows 

Der skal tilbydes oplæsnings- og ordforslagsprogram eller -program- 

pakke med standardsprogpakke (talesyntese) og OCR-funktionalitet til 

installation på Windows operativsystem. 

 

Kravet kan opfyldes med ét program eller flere programmer i én samlet 

programpakke med den kravsatte funktionalitet. 

MindsteKrav 2: Platform: macOS 

Der skal tilbydes oplæsnings- og ordforslagsprogram eller -program- 

pakke med standardsprogpakke (talesyntese) og OCR-funktionalitet til 

installation på macOS operativsystem. 

 

Kravet kan opfyldes med ét program eller flere programmer i én samlet 

programpakke med den kravsatte funktionalitet. 

Mindstekrav 3: Platform: Chrome-OS 

Der skal tilbydes oplæsnings- og ordforslagsprogram eller -program- 

pakke med standardsprogpakke (talesyntese) og OCR-funktionalitet til 

installation på Chrome-OS operativsystem.  
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Kravet kan opfyldes med ét program eller flere programmer i én samlet 

programpakke med den kravsatte funktionalitet. 

MindsteKrav 4: Standardsprogpakke til oplæsningsfunktionalitet: 

Dansk, engelsk og tysk 

Oplæsningsfunktionalitet i tilbudte oplæsnings- og ordforslagsprogram- 

mer eller -programpakker med standardsprogpakke (talesyntese) skal mi-

nimum indeholde to danske, to engelske (én britisk og én amerikansk) og 

to tyske stemmer. 

MindsteKrav 5: Standardsprogpakke til ordforslagsfunktionalitet: 

Dansk, en- gelsk og tysk 

Ordforslagsfunktionalitet i tilbudte oplæsnings- og ordforslagsprogram- 

mer eller -programpakker med standardsprogpakke (talesyntese) skal 

kunne foreslå ord på dansk, engelsk og tysk. 

MindsteKrav 6: Offline brug 

Tilbudte oplæsnings- og ordforslagsprogrammer- eller programpakker 

med standardsprogpakke (talesyntese) og OCR-funktionalitet til Win- 

dows og macOS operativsystem skal opfylde følgende bl.a. ifm. eksa- 

menssituationer: 

 

Oplæsnings- og ordforslagsfunktionalitet skal kunne fungere offline. 

Mindstekrav 7: Dansk brugergrænseflade 

Tilbudte oplæsnings- og ordforslagsprogrammer- eller programpakker 

med standardsprogpakke (talesyntese) og OCR-funktionalitet til Win- 

dows, macOS og Chrome-OS operativsystem skal have dansk bruger-

grænseflade. 

2.4.2. Generelle krav til produktkategori 1 vedr. OCR-funktio nalitet 

MindsteKrav 8: Standardsprogpakke til OCR-funktionalitet 

OCR-funktionalitet i tilbudte oplæsnings- og ordforslagsprogrammer el- 

ler -programpakker med standardsprogpakke (talesyntese) og OCR- 

funktionalitet skal kunne genkende tekst på følgende sprog: dansk, en- 

gelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, svensk og norsk. 

MindsteKrav 9: Filformater, OCR-behandling 

OCR-funktionaliteten til Windows, macOS og Chrome-OS operativsy-

stem skal kunne OCR-behandle dokumenter i PDF-format samt billed-

formater som JPEG og PNG. 
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2.4.3. Specifikke krav til produktkategori 1 vedr. oplæsnings- og 

ordforslagsfunktionalitet 

MindsteKrav 10: Talehastighed i oplæsningsfunktionalitet 

Det skal være muligt at indstille talehastighed i alle tilbudte oplæsnings-

funktionaliteter. 

MindsteKrav 11: Highlight den oplæste tekst 

Den oplæste tekst skal kunne highlightes, så Støttemodtageren kan følge 

med i teksten på skærmen. 

MindsteKrav 12: Oplæsning af ordforslag 

Ord, der fremkommer som forslag, skal kunne læses op for Støttemod- 

tageren, inden ordet indsættes i teksten. 

MindsteKrav 13: Tilpasning af ordforslagsfunktionalitet 

Ordforslagsfunktionaliteten skal kunne tilpasses individuelt til den en- 

kelte Støttemodtager i forhold til dennes stavevanskeligheder, dvs. at 

Støttemodtageren skal kunne få ordforslag på baggrund af typiske fejl- 

stavninger, f.eks. skal programmet kunne tilpasses således, at Støtte- 

modtageren får ordforslag med ”hv”, når Støttemodtageren blot skriver 

”v”, hvis dette er en typisk fejlstavning for Støttemodtageren. 

MindsteKrav 14: ulighed for erstatningstegn ifm. ordforslag 

Det er et krav, at brugeren af tilbudte oplæsnings- og ordforslagspro- 

grammer eller -programpakker har mulighed for at indsætte tegn (f.eks. *, 

# eller ?) som erstatning for bogstaver eller bogstavrække- følger i ord, 

således at ordforslagsfunktionaliteten tager højde for de manglende bog-

staver/bogstavrækkefølger. 

2.4.4. Specifikke krav til produktkategori 1 vedr. oplæsning og ord-

forslagsfunktionalitet til computere med Windows og MacOS ope-

rativsystem 

MindsteKrav 15: Formater  

A. Oplæsningsfunktionaliteten skal kunne behandle tekster til op-

læsning i Word (inkl. Office-applikationen under Microsoft 365), 

PDF, skærmlæsning, Outlook, Google Docs samt tekst på hjem-

mesider. I programmer, der findes i både online og offline versi-

oner, skal oplæsningen kunne aktiveres i begge versioner. 

B. Ordforslagsfunktionaliteten skal kunne give ordforslag i tekster i 

Word (inkl. Office-applikationen under Microsoft 365), Outlook 

og Google Docs. I programmer, der findes i både online og off-

line versioner, skal ordforslagene kunne anvendes i begge versio-

ner. 
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MindsteKrav 16: Tilpassede fagordbøger 

Det skal være muligt via ordforslagsfunktionaliteten at oprette egne fag-

ordbøger ud fra digitale tekster samt muligt at downloade og an- vende 

allerede eksisterende fagordbøger, som er målrettet bestemte fagretnin-

ger på uddannelser i det danske uddannelsessystem (gymnasiale uddan-

nelser, erhvervsuddannelser og videregående uddannelser), med de fag-

lige begreber, der anvendes her. Fagordbøgerne skal kunne anvendes in-

tegreret i ordforslagsfunktionaliteten. 

2.4.5. Specifikke krav til produktkategori 1 vedr. oplæsning og ord-

forslagsfunktionalitet til Chromebooks med Chrome-OS ope rativ-

system 

MindsteKrav 17: Formater – Chrome-OS operativsystem 

A. Oplæsningsfunktionaliteten skal kunne behandle tekster til op-

læsning i Word, PDF, skærmlæsning, Google Docs samt tekst på 

hjemmesider.  

B. Ordforslagsfunktionaliteten skal kunne give ordforslag i tekster i 

Word og Google Docs.   

2.5. Produktkategori 2: Supplerende sprogpakke (talesyntese) 

Formålet med supplerende sprogpakker er, at Støttemodtagere skal 

kunne få oplæsning på andre sprog end blot de sprog, der er indeholdt i 

standardsprogpakken (dansk, engelsk og tysk). 

 

Sprogpakker er produkter i form af talesynteser, der muliggør oplæs- 

ning på flere sprog og med flere stemmer (talesynteser) og hvor sprog-

pakken (talesyntesen) kan integreres i oplæsningsfunktionalite- ten om-

fattet af Produkter under produktkategori 1 og produktkategori 4. 

 

En supplerende sprogpakke skal kun indeholde ét sprog. 

 

Produktkategori 2 skal i Bilag 4.1 – Forhandlerens priser angives med én 

pris for hver supplerede sprogpakke fordelt ift. kombination af plat- 

forms- og enhedstype, som opfylder MindsteKravene herunder. Det vil 

sige, at der afgives én pris for én supplerende sprogpakke til Windows 

uanset om sprogpakken indeholder fransk, italiensk eller et andet sprog. 

2.5.1. Generelle krav til produktkategori 2 - Supplerende sprog-

pakke 

MindsteKrav 18: Flere sprog 

Der skal tilbydes supplerende sprogpakker indeholdende talesyntese og 

ordforslag på minimum fransk, spansk og italiensk, der kan integreres i 

oplæsnings- og ordforslagsfunktionaliteten omfattet af Produkter under 

produktkategori 1 og produktkategori 4. Der skal tilbydes supplerende 
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sprogpakker indeholdende talesyntese på minimum svensk, norsk, rus-

sisk og kinesisk, der kan integreres i oplæsningsfunktionaliteten omfattet 

af Produkter under produktkategori 1 og produktkategori 4. Hvis For-

handleren understøtter yderligere sprog, skal det være muligt at oprette 

disse som sprogpakker. 

MindsteKrav 19: Indkøbstidspunkt og levering af supplerende 

sprogpakker (talesynteser) 

Indkøb af supplerende sprogpakker (talesynteser) skal kunne foreta- ges 

på et hvilket som helst tidspunkt i Aftaleperioden og umiddelbart efter 

indkøb skal indkøbte sprogpakker (talesynteser) leveres til på- gældende 

Produkt. 

2.6. Produktkategori 3: Kompenserende software på USB-stick 

Formålet med kompenserende software på USB-stick er at kompensere 

Støttemodtagere, som f.eks. i forbindelse med et praktikforløb skal an- 

vende computere med Windows operativsystem på arbejdspladsen, som 

den kompenserende software ikke må installeres på. Derfor skal Støtte-

modtagere kunne afvikle et program eller en programpakke med kom-

penserende software direkte fra USB-stick. 

 

Formål med anvendelsen af kompenserende software på USB-stick er til-

svarende formål med anvendelsen af Produkter omfattet af produkt- ka-

tegori 1. Kompenserende software på USB-stick skal således leve op til 

de samme generelle og specifikke krav, der er gældende for programmer 

til computere med Windows i produktkategori 1. 

 

Produktkategori 3 skal i Bilag 4.1 – Forhandlerens priser prissættes med 

en pris for hver USB-stick med kompenserende software, som op- fylder 

MindsteKravene herunder. 

2.6.1. Generelle krav til produktkategori 3 – Kompenserende soft-

ware på USB-stick 

MindsteKrav 20: Platform: Windows 

Der skal tilbydes program eller programpakke på USB-stick til Windows 

med oplæsnings-, ordforslags- og OCR-funktionalitet, som kan afvikles 

direkte fra USB-stick. 

MindsteKrav 21: Sprog: Dansk og engelsk 

Det tilbudte program eller programpakke på USB-stick skal kunne an- 

vendes til oplæsning af tekst (talesyntese) og til ordforslag på dansk og 

engelsk. 
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MindsteKrav 22: Formater – Kompenserende software på USB-

stick 

Det tilbudte program eller programpakke skal kunne behandle tekster til 

oplæsning i Word, PDF, skærmlæsning, Outlook samt tekst på hjem- 

mesider. 

MindsteKrav 23: Dansk brugergrænseflade 

Tilbudte program eller programpakke på USB-stick med oplæsnings-, 

ordforslags- og OCR-funktionalitet skal have dansk brugergrænseflade. 

2.6.2. Specifikke krav produktkategori 3 – Kompenserende software 

på USB-stick 

MindsteKrav 24: Mulighed for at gemme på USB-stick 

Der skal være mulighed for, at individuelle indstillinger, egne ordbøger 

og profiler, der oprettes i den kompenserende software, kan blive gemt 

på pågældende USB-stick, så Støttemodtageren kan tage det med vi- 

dere. 

2.7. Produktkategori 4: Kompenserende software til mo- bile enhe-

der 

Formålet med kompenserende software til mobile enheder (tablets og 

smartphones) er, at Støttemodtager, der har behov for at anvende kom-

penserende software til oplæsning, ordforslag og OCR, kan få dette in-

stalleret på en smartphone eller tablet. 

 

Støttemodtageren skal kunne anvende en mobil enhed til at få læst tek-

ster op ved at tage billede af en tekst, som OCR-behandles og læ- ses op 

med talesyntese via oplæsningsfunktionalitet. Ligeledes skal Støttemodta-

geren have mulighed for at skrive små tekster ved hjælp af ordforslags-

funktionalitet på en mobil enhed, som kan anvendes i sms, mail og noter. 

 

Produktkategori 4 skal i Bilag 4.1 – Forhandlerens priser prissættes med 

én samlet pris for et program eller flere programmer i en pro- grampakke 

med oplæsnings-, ordforslags- og OCR-funktionalitet, som opfylder 

MindsteKravene herunder. 

2.7.1. Generelle krav til produktkategori 4 – Kompenserende soft-

ware til mobile enheder 

MindsteKrav 25: Tablets/smartphones: Android 

Der skal tilbydes et program eller flere programmer i en programpakke 

med oplæsnings- ordforslags- og OCR-funktionalitet til installation på 

Android operativsystem for hhv. tablets og smartphones. 
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MindsteKrav 26: Tablets/smartphones: IOS 

Der skal tilbydes et program eller flere programmer i en programpakke 

med oplæsnings-ordforslags- og OCR-funktionalitet til installation på 

iOS operativsystem for hhv. tablets og smartphones. 

MindsteKrav 27: Stemmer til oplæsningsfunktionalitet: Dansk, en-

gelsk og tysk  

Oplæsningsfunktionaliteten skal indeholde en stemme på dansk, en 

stemme på engelsk samt en stemme på tysk. 

MindsteKrav 28: Sprog til ordforslagsfunktionalitet: Dansk, en-

gelsk og tysk  

Ordforslagsfunktionaliteten skal kunne foreslå ord på dansk, engelsk og 

tysk. 

MindsteKrav 29: Sprog til OCR-behandling 

OCR-funktionaliteten skal kunne genkende tekst på følgende sprog: 

dansk, engelsk, tysk. 

MindsteKrav 30: Dansk brugergrænseflade 

Tilbudte programmer eller programpakker med oplæsnings-ord- for-

slags- og OCR-funktionalitet til Android og iOS operativsystem for hhv. 

tablets og smartphones skal have dansk brugergrænseflade. 
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3. Support 

3.1. Aktører og ansvarsfordeling ift. support 

Forhandleren skal sikre adgang til support af de tilbudte Produkter. Hvis 

Forhandleren ikke selv er producent af de tilbudte Produkter eller ikke 

selv kan varetage support af de tilbudte produkter, skal Forhandleren 

sikre adgang til support ved pågældende producent(er). 

 

Denne support vil bl.a. anvendes til løsning af anvendelsesmæssige pro-

blemer (f.eks. justering af indstillinger) og tekniske problemer (f.eks. 

kompatibilitetsproblemer) for leverede Produkter under Rammeaftalen. 

Kompatibilitetsproblemer kan eventuelt opstå mellem leve- rede Produk-

ter under Rammeaftalen og operativsystem (f.eks. Windows eller ma-

cOS) eller kontorpakker (f.eks. Microsoft Office).  

 

1. level support til brugerne (Støttemodtagere og SPS-vejledere), vareta-

ges af Serviceleverandøren i henhold til rammeaftalen om levering af IT-

hjælpemidler og tilhørende IT-services. Serviceleverandøren varetager 

Single Point Of Contact (SPOC) over for brugerne (Støttemodtagere og 

SPS-vejledere). 

 

Forhandleren (nærværende Rammeaftale) har ansvaret for at stille 2. og 

3. level teknisk samt anvendelsesrelateret support til rådighed over for 

Serviceleverandøren for Produkter, der leveres under Ramme- aftalen. 

Dette kan ske ved, at Forhandleren enten sikrer aftaler med producen-

terne om adgang til support, eller at Forhandleren selv besid- der den 

nødvendige viden. 

 

Forhandleren skal selv deltage aktivt i eller sikre, at producenterne delta-

ger aktivt i løsning af anvendelsesmæssige og tekniske problemer. 

MindsteKrav 31: Adgang til teknisk og anvendelsesrelateret sup-

port  

Forhandleren skal sikre, at der er adgang til teknisk og anvendelsesrelate-

ret support til Serviceleverandøren (2. og 3. level) på alle Produk- 

ter, der leveres under Rammeaftalen. 

MindsteKrav 32: Adgang til support – tidsrum 

Forhandleren skal sikre at der er adgang til teknisk og anvendelsesrelate-

ret support for Serviceleverandøren i tidsrummet 9-16 på Arbejds- dage. 

MindsteKrav 33: Support – reaktionstid 

Forhandleren skal sikre at reaktionstiden for Serviceleverandøren på tek-

nisk og anvendelsesrelateret support (2. og 3. level) maksimalt er 4 timer 

inden for tidsrummet for Serviceleverandørens adgang til sup- port. 
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MindsteKrav 34: Support – kvalifikationer 

Forhandleren skal sikre, at Serviceleverandøren har adgang til teknisk og 

anvendelsesrelateret support ydet af kompetente medarbejdere med stort 

kendskab til de tilbudte produkter på Rammeaftalen. 

MindsteKrav 35: Adgang til vejledninger og manualer 

Forhandleren skal sikre adgang til vejledninger og manualer for Ser- vice-

leverandøren ift. Produkter leveret under Rammeaftalen. Vejled- nin-

gerne skal omfatte: 

- Brugervejledninger/-manualer

- Konfigurationsvejledninger/-manualer

- Installationsvejledninger/-manualer

- Tekniske vejledninger/manualer (i det omfang, de stilles til rådig- 

hed af producenterne)

MindsteKrav 36: Vejledninger og manualer til Støttemodtagere 

Forhandleren skal sikre, at vejledninger og manualer, der stilles til rå- dig-

hed for og er tiltænkt Støttemodtagerne er på dansk og tilgænge- lige on-

line i en form, så de kan læses op via oplæsningsfunktionaliteteller præ-

senteres som instruktionsvideoer, samt at disse vejlednin- ger/manualer 

til enhver tid er opdaterede. 

MindsteKrav 37: Vejledninger og manualer til Serviceleverandøren 

Forhandleren skal sikre, at vejledninger og manualer, der stilles til rå- dig-

hed for og er tiltænkt Serviceleverandøren er tilgængelige online samt at 

de til enhver tid er opdaterede. 
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4. Rådgivning om Produkter på Rammeaftalen 

4.1. Orientering om Produkter 

STUK ønsker, at Forhandleren holder STUK og Serviceleverandøren 

orienteret om udvikling i Produkter på Rammeaftalen. 

 

Denne forpligtelse skal være indeholdt i Forhandlerens priser, jf. Bilag 4. 

MindsteKrav 38: Orientering om Produkter 

Forhandleren skal orientere STUK og Serviceleverandøren om udviklin- 

gen i Produkter på Rammeaftalen samt planer om enhver opdatering 

(Major release/Minor release) og konsekvenser heraf for Produkter på 

Rammeaftalen. 

  



 
 

 

 18 

5. Bestillingssystem 

MindsteKrav 39: Bestillingssystem 

Forhandleren skal stille et bestillingssystem til rådighed for Serviceleve-

randør og STUK, til bestilling af Produkter på Rammeaftalen. 

 

Alle omkostninger til håndtering af bestillingssystem skal være inde- 

holdt i Forhandlerens priser, jf. Bilag 4. 

MindsteKrav 40: Bestillingssystem og åbningstider 

Bestillingssystemet skal kunne modtage bestillinger af Produkter på Ram-

meaftalen i døgnets 24 timer medmindre der er servicevindue, som er 

varslet af Forhandleren. 

MindsteKrav 41: Bestilling af kompenserende software ’en bloc’ 

Bestillingssystem skal give mulighed for at Serviceleverandøren kan fore-

tage bestilling af en stor mængde (’en bloc’) Produkter på én gang. 
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6. Leveringstider 

MindsteKrav 42: Leveringstid for Produkter omfattet af produktka-

tegori 1, 2 og 4 

Forhandler skal levere Produkter omfattet af produktkategori 1 jf. af- 

snit 2.4, produktkategori 2 jf. afsnit 2.5 og produktkategori 4 jf. afsnit 

2.7 via en internettet-baseret løsning (f.eks. ved at give adgang til Pro-

dukter online i en system-/portalløsning eller via e-mail) med en leve-

ringstid på maksimalt 2 Arbejdsdage. 

MindsteKrav 43: Leveringstid for Produkter omfattet af produktka-

tegori 3  

Forhandler skal levere Produkter omfattet af produktkategori 3 jf. af- 

snit Produktkategori 3: Kompenserende software på USB-stick til be- 

stillerens (Serviceleverandørens eller STUKs) angivne leveringsadresse 

senest 10 Arbejdsdage efter modtagelse af bestilling. 
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