
Vejledning til en kravspecifikation 

En god kravspecifikation bør indeholde følgende punkter: 

 

• Formålet med selve opgaven / specifikationen   

o Dette punkt er en uddybning af det problem der skal løses for kunden 

o Kig godt på det skriftlige materiale i har modtaget med kundens ønsker og 

forventninger til produktet – og diskutér det i gruppen 

� Prøv at blive enige om en fælles opfattelse af den opgaveløsning der ønskes 

o Dette skal være jeres / gruppens bud på hvordan opgaven bedst løses 

� Husk at den skal være IT fagligt i orden – ’best practice’! ☺ 

o Lav til sidst en kort tekst der beskriver kundens ønsker og forventninger, opstillet i 

fokuspunkter 

 

• Definition af produktet - herunder mål og delmål  

o Her skal gruppen opstille punkter med jeres opfattelse af hvilke mål og delmål der 

er i forbindelse med det arbejde i mener der kræves for at komme frem til kundens 

ønskede slutprodukt 

� Et mål er et hovedpunkt, f.eks. installation af en DHCP service 

� Et delmål er underpunkter til et mål, f.eks. konfiguration af DHCP Scopes 

• Der er typisk mange delmål til hvert mål 

o I skal lave topologitegninger 

� Både logiske og fysiske  

o I skal lave oversigter over det nødvendige fysiske udstyr 

o I skal lave oversigter over det nødvendige software 

 

• Funktionalitet  

o Her skal i kort beskrive jeres produkt og give en forklaring til kunden på hvordan de 

enkelte dele virker 

� Eksempel: Hvad er en DHCP service? 

• Hvor er DHCP servicen placeret? 

• Hvad skal kunden gøre for at få en IP adresse på sine maskiner? 

 

• Begrænsning  

o Her skal i skrive hvilke begrænsninger der er for jeres arbejde og jeres 

demonstrations netværk / ’proof-of-concept net’ 

� F.eks. skrives at man kun laver to fysiske sites, en main site og en branch 

site, selvom der er mange flere fysiske sites på jeres løsningsforslag 

 

• Testkonditioner  

o Her skal i skrive hvilke tests i vil udføre på demonstrations netværket for at vise 

kunden ved fremvisningen at det hele virker 

� Eksempel: Man skal kunne pinge mellem en host på Site A og Site B 

� Eksempel: En pc host på Site A kan få en IP adresse fra DHCP servicen 

 

NB: Der må undervejs i projektet ikke ændres i projektformuleringens kravspecifikation 


