KMD Nexus Partner
Program

I KMD tror vi på, at IT-økosystemer
er fremtiden. KMD Nexus Partners
tilbyder mulighed for at skabe
værdifulde integrationer gennem
vores åbne API, da vi mener, at et
vellykket økosystem kan tilbyde
både kundefastholdelse og adgang til nye markedsandele.

2

KMD NEXUS PARTNERPROGRAM

Servicemanualen

Servicemanualen indeholder praktiske informationer og beskriver de services, som stilles til rådighed ved indtræden i KMD Nexus Partnerprogram.
Manualen er startpunktet for informationer om vores partnerprogram.
Har du spørgsmål efter gennemlæsning, beder vi dig rette henvendelse til
Nexusep@kmd.dk
Du bliver en del af KMD Nexus Partnerprogram ved at indgå en samarbejdsaftale med KMD A/S. Hvis du er interesseret, så kontakt os gerne på:
Nexusep@kmd.dk

Praktisk info

Når kontrakten er underskrevet, er første skridt at tilmelde sig et API
kursus. Her vil to selvvalgte tekniske repræsentanter blive undervist i APIopbygning og -brug. På kurset tildeles adgang til API’et, dokumentation,
testmiljø og servicedesk. Kurset afholdes på dansk eller engelsk og afholdes
fire gange om året. Datoer planlægges løbende.
For mere information om kursusdatoer kontakt: Nexusep@kmd.dk
Efter et API kursus vil der være fri mulighed for at starte udviklingen af integrationen.
Derudover fremsendes dokumentet, ”Kom godt i gang”. Dokumentet indeholder alle de nødvendige adgange og ydelser, der kan tilmeldes. Ligeledes findes en beskrivelse af forskellige informationer, som partneren bedes
fremskaffe, så de kan blive tilføjet til KMD Nexus Partners hjemmeside og
salgsmateriale.
Når integrationen er færdigudviklet, skal partneren certificeres, før integrationen kan gøres tilgængelig for kunder. Certificeringen beskrives under
afsnittet Teknisk Proces nedenfor.
Kunder kan få KMD Nexus API- og partnerintegrationer udstillet ved tilkøb
af API-pakker.
API-kundepakke beskrives ligeledes under afsnittet Teknisk Proces nedenfor.
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Supportinfo

Servicedesk – På API kurset modtages et link til oprettelse af Servicedesk-profil. Linket kan først bruges, efter partneren er oprettet af KMD på
servicedesken.
På Servicedesk får du adgang til supportfunktion, hvor alle henvendelser
oprettes. Herudover findes:
 Et Eksternt API forum, hvor der uploades releasenotes og andre vigtige
informationer. Vi anbefaler, at partneren ”Følger” forummet, så mail
modtages ved nye opslag
 Nexus API retningslinjer, som skal læses og følges
 Ønsker – via API partner, hvor partnere på vegne af kunder kan oprette
ønsker, som ikke kan dækkes via integration til det eksisterende API. For
mere information om, hvordan ønsker håndteres kontakt:
Nexusep@kmd.dk eller opret en servicedesk-sag
Incident SMS Service – Ligesom vores kunder, kan partnere tilmelde sig
Incident SMS Service. SMS modtages ved generelle driftsmæssige problemer i KMD Nexus, hvis driften er påvirket i en grad, der forhindrer normal
brug af systemet. Ved ønske om tilmelding til servicen, se dokumentet
”Kom godt i gang”, som fremsendes ved indgåelse af samarbejdsaftale, eller
opret en forespørgsel på Servicedesken.
KMD Nexus Manualer – Relevante brugermanualer kan erhverves ved at
rette henvendelse via servicedesken.
Kundeliste – Med jævne mellemrum fremsendes kundestatus, hvilket omfatter en navneliste over KMD Nexus’ nuværende kunder samt information
om, hvorvidt de er færdigimplementeret.
NB: Der gives ikke yderligere information om kunder uden deres direkte
samtykke.
Kundenyhedsbrev – Hver anden måned udsendes et nyhedsbrev til vores
kunder. Nyhedsbrevet indeholder information om, hvad der rør sig i KMD
Nexus og resten af Sundhed og Social-området i KMD. Her listes desuden
alle vores partnere i sammenhæng med partnerrelaterede nyheder, eller
når nye partnere tiltræder. Partnere modtager også dette nyhedsbrev.
Partner Community Day – Hvert år afholdes en partner community-dag,
hvor planer for KMD Nexus og partnerprogrammet præsenteres. Derudover
inddrages partnere i en dialog om programmets fremtid.
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Marketing

KMD Nexus Partner hjemmeside – På denne kundevendte hjemmeside
er alle partnere listet med et link til deres integrationsbeskrivelse eller hjemmeside. Her kan kunder finde generel viden om partnerprogrammet, og
hvordan de, som kunder, kan få gavn af vores fælles økosystem.
”Virk med KMD Nexus” – Når Nexus salgsteamet er ude, har de bl.a. folderen ”Virk med KMD Nexus” med. Denne folder indeholder en kort beskrivelse af partnerne og deres produkter. Partnere, der ikke er føjet til folderen,
bedes kontakte Nexusep@kmd.dk eller oprette en sag på Servicedesk. Folderen findes på kundernes Servicedesk og det Eksterne API forum.
Webinar – Partnere har mulighed for at afholde et partnerwebinar i samarbejde med KMD. På webinaret får partnere mulighed for at præsentere
deres integration for interesserede kunder samt skabe kontakter og besvare spørgsmål fra kunderne.
Kundekonference – Hvert år afholder Sundhed og Social i KMD en kundekonference. Her inddrages partnere på forskellige måder med henblik på
at fortælle den gode historie om, hvordan et velfungerende økosystem kan
skabe værdi for vores kunder.
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Teknisk proces

API kursus – KMD Nexus API udstilles som en REST API opbygget efter
HATEOS-principperne. Som partner får man adgang til det komplette KMD
Nexus API. Dette dækker al funktionalitet i KMD Nexus, så der er ingen begrænsninger i omfanget af integration.
Ved start af samarbejdsaftale eller ved genforhandling af samarbejdet skal
partnere på et obligatorisk API kursus. Det er et krav, at udviklingen af ITløsninger til brug med KMD Nexus’ API enten foretages, ledes eller superviseres af en medarbejder, som har været på dette kursus. Ved indgåelse af
aftalen får partneren to pladser på kurset stillet til rådighed som en del af
aftalen. Yderligere pladser kan tilkøbes. Kurset er teknisk, og derfor er det et
krav, at de medarbejdere, som deltager i kurset, er udviklere eller lign. Kurset
afholdes fire gange om året.
Kurset er delt op således:
1. Generel introduktion til KMD Nexus
2. Autentifikation/sikkerhed
3. API’ets opbygning / HATEOS-princippet
4. Generel brug af API
5. Gennemgang af forskellige API domæner
a. Skemaer
b. Forløb
c. Kalender
d. Brugerhåndtering/autorisation mm.
6. Eventuelt partnerspecifikt domænegennemgang
API Dokumentation – Vores dokumentation ligger tilgængelig online på
KMD Nexus Wiki, som man vil få adgang til som en del af partnerprogrammet. Dette gøres i forbindelse med API kurset.
Testmiljø – Som partner får I adgang til vores testmiljøer på API kurset. Der
gives adgang til to testmiljøer. Disse er opbygget forskelligt og har følgende
egenskaber.
 Generelt testmiljø
Dette testmiljø er baseret på den seneste KMD Nexus kode, og data nulstilles hver nat. Det kan bruges til at lave test på den aktuelle kode. Da data
nulstilles, kan disse tests gentages næste dag.
 Partner testmiljø
Dette miljø er baseret på KMD Nexus præproduktions miljøkode, og data
nulstilles ikke her. Man kan fx benytte dette miljø til at opbygge et partnerdemomiljø.
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Certificering – Partnere, som har færdigudviklet integration, skal certificeres. Certificeringen sker på normal vis via et onlinemøde, hvor testcases
gennemgås med en KMD API arkitekt. På mødet tjekkes, om alt kører, som
det skal, og integrationen godkendes. Ved godkendelse er partneren officielt certificeret. Hvis der laves ændringer til en integration, eller nye integrationer udvikles, skal disse også certificeres. For at aftale certificeringsdato
kontaktes KMD via Servicedesk.
Kunde Opkobling – Når integrationen er klar, kan partnere få adgang til
kundernes miljøer ved at ansøge om en klientkode til den enkelte kundes
produktionsmiljø. Dette gøres via Servicedesk. Vi anbefaler, at partnere
beder kunden orientere KMD om den ønskede partnerintegration. På den
måde har KMD kundens direkte godkendelse.
API Kundepakker – For at kunden kan få udstillet KMD Nexus API’et og
dermed få adgang til diverse partnerintegrationer, skal kunden tilkøbe en
API pakke hos KMD ved kontakt til salgsansvarlige eller Service Delivery
Manager.
Hvis partneren ønsker viden om de enkelte kunders status på API-pakke,
kan dette oplyses via forespørgsel til Nexusep@kmd.dk
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