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funktionsoversigt
KMD XForm er den komplette softwareplatform til at udvikle, implementere, vedligeholde og drifte alle former for digitale indberetnings- og selvbetjeningsløsninger.
KMD XForm kan tilpasses den enkelte itinfrastruktur og tilgås alene via din browser
– hvor som helst fra, når som helst.
KMD XForm tilbydes primært som en cloudbaseret Software-as-a-Service løsning (SaaS),
men kan også tilkøbes i en on-premise
Enterpriseudgave, såfremt Kunden eller
dennes driftsleverandør selv ønsker ansvaret
for at drifte softwaren.
KMD XForm blev lanceret i 2001 og er sidenhen løbende videreudviklet, således at den
i dag er markedsførende på en lang række
fronter og opfylder alle de krav som stilles
til digitale indberetnings- og selvbetjeningsløsninger indenfor både det offentlige og
det private erhvervsliv. På baggrund heraf
står KMD XForm i dag bag en lang række
af de indberetnings- og selvbetjeningsløsninger de danske borgere og virksomheder
kender fra deres hverdag.
Typiske løsninger baseret på KMD XForm
KMD XForm kan anvendes til at etablere og
effektivisere interne og eksterne arbejdsgange der typisk er centreret omkring indsamlingen og behandlingen af data. KMD
XForm benyttes for eksempel til at bygge
løsninger der omfatter:
• Indberetning af regnskabstal
• Betaling af afgifter og regninger
• Bestilling af serviceydelser eller produkter

•
•
•
•
•
•

Anmeldelse af skader og sygdom
Anmodning om ferie og orlov
Indberetning af personlige oplysninger
Registrering af tidsforbrug
Indsendelse af markedsobservationer
Interne arbejdsgange inden for HR og IT

Fordele ved en standardplatform
Ved at basere dine indberetnings- og
selvbetjeningsløsninger på en velafprøvet
standardplatform, der løbende forbedres og
videreudvikles, opnår du en række synlige
fordele, såsom:
• En væsentlig hurtigere leverance
• En markant højere kvalitet
• En samlet lavere pris
• Betydelig lavere risici
• Færre og lavere omkostninger ift. løbende
drift og videreudvikling
Som leverandør af software og services til
den danske stat, den øvrige offentlige sektor og til private virksomheder, følger KMD
meget nøje med i hvad der rør sig på markedet. Det omfatter relevante fællesoffentlige
komponenter (NemID, NemLog-in, Virk.dk,
Borger.dk m.m.), sikkerhedsstandarder, dataregistre, understøttelse af gængse browsere m.m. Det betyder, at du som kunde
får en løsning der løbende lever op til nye
krav som markedet og kunderne måtte
stille, det være sig både de nødvendige
lovmæssige krav (fx. brugen af NemID eller
persondatalovgivning) men også generelle
markedsefterspurgte krav (fx understøttelse
af signering fra flere aktører eller integration
til e-Boks/Digital Post).
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KMD XForm Funktionsoversigt
KMD XForm er markedets mest komplette platform
til at udvikle og drifte alle former for digitale indberetnings- og selvbetjeningsløsninger. Platformens
funktioner kan deles op i 6 overordnede moduler:
Modul 1: Formulareditor
Modul 2: Publlicering
Modul 3: Dataindberetning og opsamling
Modul 4: Workflow
Modul 5: Admin & Konfiguration
Modul 6: Integrationer

bygges præcis den brugergrænseflade i formularen
som det måtte ønskes – og den er naturligvis responsiv. Du kan selv skrive dine JavaScripts og CSS
direkte i XForm-editoren, eller der kan linkes til dem
såfremt de ligger eksternt. I HTML-editoren, hvor alle
formularens sider opbygges og vedligeholdes, er indbygget live validering af HTML-syntaks med angivelse
af anbefalet løsning, code-completion, color-coding
og realtids-visning af formularsidens indhold.

Modul 1: Formulareditor og tilhørende formularkonfigurationer
Formulareditoren er det centrale modul i XForm,
hvor selve formularens sider og indhold opbygges
og administreres – her tilbydes to udgaver:
• KMD XForm Classic
• KMD XForm Responsive
I Classic-udgaven, opbygges selve formularen og
dens indholdsfelter via en ”træk-og-slip” WYSIWYGeditor 1. I editoren er det bl.a. muligt direkte at administrere formularsider, indhold og formularfelter og
arbejde med en række indstillinger specifikke for
den enkelte formularside, i tillæg til formularens
generelle indstillinger som gennemgås i det efterfølgende. Der kræves ingen tekniske forudsætninger
for at benytte Classic-udgaven, så du kan nemt og
hurtigt komme i gang med at bygge dine formularer.

I Responsive-udgaven, opbygges formularen ved, at
der arbejdes med HTML(4/5), JavaScripts og CSS via
en webbaseret-editor bygget til formålet. Dette giver
uanede anvendelsesmuligheder og tillader at der
1

4

I begge udgaver, kan formularen tilkobles KMD XForm’s
resterende forretningskomponenter som beskrives
i de efterfølgende moduler. Tilsammen giver det en
meget høj grad af fleksibilitet og mulighed for, at
opbygge netop de skærmbilleder og det løsningsflow som måtte ønskes. Det gælder både ift. skærmbilleder som designes til fællesoffentlige portaler
såsom Borger.dk og Virk.dk, eller hvis der er tale om
helt andre designkrav end kravene stillet til disse
portaler.
Nøglefunktionalitet:
Generelle formularindstillinger
(for visning og navigation):
• Formulartitel og version
• Publiceringsdatoer (aktiv til og fra), samt vejledning til slutbruger hvis inaktiv
• Tilknyt flere sprog til formularen, så formularudfylder selv kan vælge sprog*
• Opret særskilt PDF/Print-version, hvis PDF og
Print skal have andet udseende end den digitale
formular
• Administrerer login til formular, herunder valgfrit
login, gem automatisk kladde ved sideskift m.m.
(understøtter bl.a. NemLog-in, NemID, e-mail
logon m.fl.)
• Anvend standard bundpanel og forløbsindikator

“What You See Is What You Get”

* KMD XForm brugergrænsefladen understøtter kun dette i Classic-udgaven. Dog kan det sagtens opnås i Responsive-udgaven
ved brug af bl.a. JavaScript, blot uden at en trinvis guide i UI’en assisterer med det.

• Sagsbehandler kan godkende/afvise formular
straks efter indsendelse
• Fremhæv felter ved valideringsfejl (angives via
selvvalgt CSS-klasse)
• Lås formular under udfyldelse og redigering, så
kun én formularudfylder kan arbejde med formularen på samme tid

Feltvalideringer
– administrér (opret/slet/ret og test) klient-side
valideringer baseret på regulære udtryk*

Indstillinger ved indsendelse
• Konfigurer signering med NemID inkl. angivelse
af hvilke fane (NemID-type) der skal vises som
standard
• Konfigurér indstillinger for e-mail kvittering til
formularudfylder, og evt. vedhæftet kopi af
formularindsendelsen
• Konfigurér skærmkvittering til formularudfylder
• Angiv en e-mailadresse der skal modtage evt.
notifikation ved nye formularindsendelser
• Angiv alternativt referencestreng for indsendelsen
(sammensæt selvvalgt streng v.h.a. en række
tilgængelige værdier)
• Angiv hvor længe formularindsendelser skal opbevares, hvorefter de automatisk slettes.

Betalingsmodul
– tilknyt betaling til din formular. Som standard
tilbydes DIBS’ betalingsgateways, men det er muligt
at udvide med andre gateways.

Brugerrettigheder
– Administrative rettigheder for XForm-brugerne til
den pågældende formular, dens konfigurationer og
indsendte data.

Modul 2: Publicering
Publiceringsmodulet tillader at en formularløsning
nemt og enkelt kan publiceres på enhver hjemmeside (eller via et link i en e-mail), således at brugerne kan tilgå løsningen når som helst og hvor som
helst fra.

Feltrettigheder
– hvilke formularbrugere/aktører har hvilke rettigheder til et formularfelt (ingen / se / rediger /
obligatorisk)
Feltregler
– giver mulighed for at opbygge logik og dynamik,
ved at foruddefinerede regler kan aktiveres baseret
på en bestemt handling udført af formularudfylder
eller systemet selv:
• Aktiver/deaktivér formularfelter
• Vis/skjul formularfelter*
• Dynamisk feltgruppe, der opretter kopier af
eksisterende formularfelter (fx tilføj flere personer
eller filer)
• Dupliker feltindhold, der kopierer feltindhold fra ét
felt til et andet*
• Simple beregningsregler*

Webservices
– tilknyt prækonfigurerede webservices til din formular, der giver næsten uanede muligheder!

Versionsstyring
– anvend versionsstyring når du videreudvikler din
formular. Giver også mulighed for automatisk at
publicere en ny version.
Udseende
– tilknyt CSS stylesheets til din formular og XSLTstyrede forløbsindikator/infopanel. Du kan vælge
mellem stylesheets uploaded til XForm eller anvende direkte links til eksternt stylesheet.

Nøglefunktionalitet:
• Publicér på en hvilken som helst hjemmeside via
autogenerede publiceringskoder (som direkte
link eller i et CMS/portal)
• Opsæt automatisk publicering og nedlukning af
formularer
• En række styringsparametre i publiceringskoden
giver mulighed for at tilpasse formularen til
ethvert behov og website.
• Mulighed for, via URL-parametre, at overføre data
til felter i formularen.
• Udstil formularen med netop det ønskede design
(CSS), således at den sømløst integreres i enhver
portal eller hjemmeside hvor den udstilles.

* KMD XForm brugergrænsefladen understøtter kun dette i Classic-udgaven. Dog kan det sagtens opnås i Responsive-udgaven
ved brug af bl.a. JavaScript, blot uden at en trinvis guide i UI’en assisterer med det.

5

Modul 3: Dataindberetning og opsamling
KMD XForm er udviklet til at håndtere enhver form
for data – både store og små datamængder og
fortrolig/personfølsom data – både under indberetning, opsamling, behandling og videreformidling.
Nøglefunktionalitet :
Dataindberetning:
• 100% web-baseret uden ..behov for installation
på klientens computer/enhed, dvs. platformsuafhængigt og understøttet af de gængse browsere
• Indsaml data sikkert via KMD XForms indbyggede
sikkerhed, som sikrer jeres og brugernes data
håndteres fortroligt og efter alle de nødvendige
regler for håndtering af persondata.
• Få data ind i høj kvalitet, baseret på valideringer
af format og indhold, opsatte regler på datafelter,
præudfyldte information m.m., som alle sikres
overholdt inden formulardata indsendes
• Formularudfylder skal kun forholde sig til de nødvendige elementer via dynamisk og intelligent
tilpasning af formularen
• Gem kladder, med mulighed for at genoptage
dem senere.
• Vedhæft alle typer af filer
• Kræv at brugeren logger på eller identificerer sig
selv
• Kræv signering inden brugeren indsender formularen
• Når brugeren indsender en formular, kan denne
– eller en delmængde heraf – videreformidles til
eksterne systemer eller e-mailpostkasser via bl.a.
web services.
Dataopsamling:
• Tilgå « indbakken » af indsendte formularer, mhp.
visning, redigering, videresendelse eller andet.
• Se detaljer om de enkelte indsendelser, såsom
workflow-log, betalingstransaktioner eller signeringsinformationer.
• Slet indsendelser
• Fremsøg indsendte formularer via søgning på
data indtastet i formularens felter eller baseret på
indsenders oplysninger
• Eksportér en eller flere indsendelser til HTML,
XML eller Excel-format
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Modul 4: Workflow
Nogle indberetnings- og selvbetjeningsløsninger
kræver, at flere aktører kan arbejde sammen omkring en indberetning eller behandling af data, for i
fællesskab at sikre den komplette dataindsamling.
Derfor har KMD XForm indbygget et solidt workflow
der kan bruges fx i forbindelse med indhentning af
data fra flere brugere (aktører), multipel signering
af data fra én til mange aktører, straksbehandling af
anmeldelser/ansøgninger, letvægts sagsbehandling og meget mere. Flowet er visuelt repræsenteret
via trin-repræsentation af hvordan formularen
bevæger sig igennem de forskellige trin.
Nøglefunktionalitet:
Opret trin og definér aktører og forretningsregler
per trin
Angiv om en aktør skal notificeres ved formularens
ankomst til et givent trin, eller der skal ske andre
handlinger
Konfigurér evt. aktør(er) på et trin
• Angiv navn og instruktion til aktør
• Angiv login-metode (sagsmappe) for aktøren
• Angiv hvorfra aktørens brugernavn kommer, fra
formularfelt eller et fast defineret brugernavn.
• Angiv evt. yderligere kontaktinformation på en
aktør fra felter på formularen eller faste værdier.
• Angiv hvilke statuskoder aktøren kan vælge
imellem (som knapper eller rullemenu)
• Angiv ”landingsside” for aktøren – overblik eller
direkte til den pågældende formularindsendelse.
• Angiv om aktøren skal signere inden indsendelse.
Konfigurér regler og forretningslogik for workflow
Hvornår skal reglen aktiveres:
• Ved ankomst til trinnet
• Når aktør genindsender efter ændring
• Når aktør ændrer statuskode
• Hvis statuskoden ændres via påvirkning fra
eksternt system, via XForms API (som tillader
system-til-system integrationer)
• Ved udløb efter x dage

Betingelser der skal være opfyldt, for at reglen
udføres:
• Ingen – udføres altid
• Bestemt statuskode
• Bestemt indhold i et eller flere felter (udfyldt/ikke
udfyldt/bestemt værdi/ikke bestemt værdi). Flere
feltbetingelser kan oprettes.
• Angiv om regeludførelsen skal stoppes hvis ikke
betingelsen er udfyldt.
Hvilken handling skal reglen udføre:
• Ingen handling
• Afslut workflow
• Overfør til andet trin
• Returnér til oprindelig indsender
• Send foruddefineret besked til enten aktør eller
e-mailadresse fra felt eller fast angivet e-mailadresse.
• Skift statuskode
• Kald webservice af typen ”Workflow”
• Angiv kvittering til aktør, ved indsendelseshandling
Modul 5: Admin & Konfiguration
Udover opsætning og konfiguration af de enkelte
formularer, findes en række tværgående funktioner
og indstillinger som kan genbruges på tværs af formularløsninger – alle disse kan styres via KMD XForms
Administrationsmodul som kun administratorer har
adgang til.
Nøglefunktionalitet:
• Administration af XForm-brugere og tilhørende
roller, herunder opkobling mod eksternt system
til brugerrettighedsstyring, fx. AD eller NemLog-In
(via SAML2-protokollen)
• Kategorisering af formularer
• Styring af hvilke IP-adresser der har adgang til
API’er og kald af web services.
• Opsætning af web services samt overblik over
hvor de anvendes
• Eksport / Import af formularer og tilhørende
konfigurationer
• Administration af tilgængelige statuskoder
• Administration af system- og konfigurations-

•
•
•
•
•

•

variabler, der kan indgå i formularløsninger, web
services m.m.
Styring af login-muligheder, der kan tilknyttes
formularer
Styring af tilgængelige stylesheets og forløbsindikatorer
Styring af mulige sprog der kan anvendes på
formularer*
Central styring af lister, der kan benyttes i formularers rullemenuer eller rullepaneler*
Administration af certifikater, der kan benyttes
i bl.a. integrationer, herunder med mulighed for
påmindelser ved udløb m.m.
Konfiguration af system-integrationer imod NemID
og NemLog-in (SAML2), der kan anvendes i formularer til log-in og signering.

* KMD XForm understøtter pt. kun dette i Classic-udgaven.

Modul 6: Integrationer
En af kernekomponenterne i KMD XForm er de mange
integrationer til både offentlige og private dataregistre
og services, samt mulighed for selv at tilføje yderligere integration ved brug af SOAP Web Services
API’et. De integrationer som KMD tilbyder som
standard, bliver også løbende vedligeholdt af KMD,
ligesom vi løbende udvider integrationsporteføljen
til gavn for alle XForm-kunder.
Følgende integrationer er med som standard i
KMD XForm :
• NemLog-in/SSO (SAML2)
• NemLog-in/Brugeradministration
• Det fællesoffentlige statistiksystem
• Virk.dk’s Virk-tæller
• Digital Post / E-boks
• NemID Login
• NemID Signering
• Nets Danid PID/RID-til-CPR (opslag og match)
• CPR Services (opslag & ajourføring)
• CVR 3.0 Online (opslag)
• DIBS betalingsintegration (FlexWin)
• Krak/Eniro (opslag)
• Postnummer-til-Bynavn opslag
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Skulle der være behov for at oprette integrationer
til andre systemer, indeholder KMD XForm de nødvendige grænseflader som muliggør dette – som
oftest gennem en web service, hvilket giver en høj
grad af fleksibilitet. Der understøttes både levering
af data ind i XForm og formularer (PULL), eller
levering af data fra XForm og formularer til eksterne
systemer (PUSH).
Dette sikrer den bedst mulige tilgængelighed, ikke
mindst fordrer det en række af vores kunders behov
om integration til deres forretningskritiske systemer
som ERP, ESDH og CRM løsninger. Der er bl.a. mulighed for, at tilkøbe integrationer til følgende systemer
som KMD også har integreret op imod, eller at udvikle nye integrationer mod ethvert eksternt system/
register:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NN Markedsdata (opslag i NN & NNE)
OIS – ejendomsdata opslag
KMD WorkZone (tidl. Captia)
Public360
SuperOffice CRM
SAP
Danmarks Adressers web API - DAWA
MS Dynamics
TAS

Kontakt KMD
T: 4460 1000
E: xform@kmd.dk

