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BBR - Use case oversigt
Indledning
Dokumentationen omkring BBR er struktureret med inspiration fra FDA arkitekturreolen, således at arkitekturprodukterne afspejler denne på en for BBR hensigtsmæssig
måde.
Dokumentet indeholder en dokumentation
af ”BBR Use case oversigt”, som er indplaceret i arkitekturreolen på ”hylden”:
• Perspektiv: Opgaver
• Niveau: Logisk

Scope og use case beskrivelser
Dokumentet indeholder en oversigt over use cases for BBR 2.0. Use cases og deres navngivning tager udgangspunkt i de use cases og arbejdsgange, der blev leveret af KOMBIT som en del af udbudsmaterialet.
Hver use case består af en række arbejdsgange. Til hver arbejdsgang er der et arbejdsgangsdiagram. Flere
af arbejdsgangsdiagrammerne er delt op i forhold til udbudsmaterialet, så de kun indeholder én arbejdsgang hver, eller meget tæt relaterede arbejdsgange.
Alle use cases er baseret på de aftaler og afklaringer der er lavet mellem KOMBIT og Netcompany gennem
projektet, og derfor er der nogle ændringer og præciseringer i forhold til den tilsvarende use case eller arbejdsgang i udbudsmaterialet.
De enkelte use cases er beskrevet i dokumentet: ”A0140 - Use cases - Etape II - Delleverance III”-

Overblik over use cases
Dokumentationen af use cases somfatter p.t. følgende use cases:
UC01 – Registrer objekt og/eller tilknytning
• UC01.a Tilknyt adresser og adgangspunkter til BBR objekt
• UC01.b Opret BBR objekt uden adresse
• UC01.c Registrer BPFG objekt
• UC01.d Registrer fordelingsareal
UC02 – Foretag foreløbig registrering
• UC02.a Foretag foreløbig registrering
• UC02.b Ajourføring af ejerlejligheder
UC03 - Fremsøg BBR objekt og/eller tilknytning
• UC03.a Fremsøg BBR objekt
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UC04 Registrer grunddata som stamdata
• UC04.a Registrer grunddata som stamdata(DAR)
UC05 Registrer og behandl struktureret henvendelse
• UC05.a Registrer og behandl struktureret henvendelse
UC06 – Udskriv BBR-meddelelse med BFE-nummer og BBR-objekter der er samvurderet
• UC06.a Udskriv BBR meddelelse
UC07 - Administration af Systemroller
1. UC07.a Administrer systemroller
UC08 Konfigurer meddelelser og anden administration
• UC08.a Konfigurer e-mail, der skal afsendes fra BBR
UC09 Sammenlægning og opdeling af BBR objekter samt fordeling af Fordelingsareal
• UC09.a Sammenlægning af BBR objekter
• UC09.b Opdeling af BBR objekter
• UC09.c Fordeling af fordelingsareal

Side 2 af 2

