
Det er en nødvendighed at have et struktureret overblik 
over sin systemarkitektur for at kunne reagere effektivt 
på de hurtigt skiftende trends og fremtidige teknologier, 
der altid er at fi nde i it-branchen. Hvis der mangler et 
struktureret overblik, kan det potentielt set forhindre en 
succesfuld ændring af andre dele af virksomheden såsom 
forretningsarkitekturen.

Systematic tilbyder konsulentbistand til udvikling og 
optimering af it-arkitektur. Systematics Løsnings- og 
Enterprise Arkitekter er certifi ceret i TOGAF rammeværk 

og har stor viden på området i forhold til dokumentation 
og analyser af it-arkitektur samt at kunne foreslå muligt 
fremtidigt optimalt arkitekturdesign. Arkitekter fra 
Systematic har en solid teknisk baggrund og arbejder 
tæt med udviklere for at forstå systemerne. En 
arkitekturanalyse vil primært være fokuseret på TOGAFs 
applikationslag, men det er umuligt ikke også at skele til, 
hvad der eksisterer på forretnings- og teknologilaget.
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ARKITEKTURANALYSE  
Vi brænder for at bruge vores teknologi viden til at 
løfte jeres digitale verden til nye forretningsmuligheder, 
effektive simple løsninger og bedre resultater.



Lurer disse spørgsmål i kulissen:

• Har vi overblik over, hvad vi har udviklet, og hvordan 
det hænger sammen?  

• Er vi sikre på, at vi har en fyldestgørende 
dokumentation af vores it-arkitektur?

• Ved vi, hvor vi gerne vil hen?

– med andre ord: Har vi overblik over vores it-arkitektur, 
ved vi, hvordan alle vores systemer er integreret med 
hinanden, og har vi overblik over fremtidige problemer i 
forhold til legacy it-sprog eller services, der muligvis ikke er 
tilgængelige i fremtiden?

Løsning

I Systematic ved vi, at it-udviklingen ikke kan stå alene. Det 
er nødvendigt med den rette dokumentation af det udviklede 
samt strategier for, hvor man vil hen. Disse kompetencer gør, 
at vi kan yde en kompetent, resultatorienteret og pragmatisk 
rådgivning til vores kunder.

Arkitekturanalyse giver svar på følgende spørgsmål:

• Hvordan systemer er opbygget, dvs. 
sammensætningen af komponenter og integrationer.

• Hvilke teknologier, der er benyttet for de enkelte 
komponenter.

• Hvilke snitfl ader, der benyttes og udstilles.
• Eventuelt hvilke GAPs, der eksisterer i forhold til at nå 

en ønsket rammearkitektur.

Den rette løsning tager udgangspunkt i den enkelte 
kundes behov og ønsker. Det er eksempelvis også 
muligt at modtage konkrete forbedringspunkter 
eller i samarbejde med kunden fi nde en vej mod de 
rette fremtidige scenarier, der sikrer arkitekturens 
holdbarhed og fl eksibilitet.

Systematics konsulenter kan bl.a. hjælpe jer med at:

• Identifi cere og kortlægge eksisterende it-arkitektur. 
• Identifi cere og dokumentere eksisterende komponentlandskab.
• Analysere eksisterende arkitektur og identifi cere mulige uhensigtsmæssigheder og forbedringsområder. 
• Ensretning af allerede eksisterende it-arkitekturdokumentation med udgangspunkt i et fælles kommunikativt sprog, 

fx ArchiMate, UML eller BPMN. 

Fordele

• Ensretning af eksisterende dokumentation. 
• Overblik over nuværende applikationslandskab.
• Omkostningsreducering i forhold til nyudvikling. 
• Større leveringssikkerhed. 
• Bedre beslutningsgrundlag for håndtering af 

fremtidige tiltag.

Referencer

Vi har i Systematic arbejdet intensivt med at sikre 
god applikationsarkitektur i vores mange systemløsninger og 
har endvidere leveret separate arkitekturanalyser 
til eksempelvis:

• SKAT/UFST 
• ATP
• Erhvervsstyrelsen.
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