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SYSTEMDOKUMENTATION INSUBIZ
Dette dokument beskriver tekniske forudsætninger omkring InsuBiz-programpakken. Se i øvrigt særskilt
dokumentation m.h.t. oplysninger om driftssikkerhed, kildekode, garantier om udlevering af kundens data ved
opsigelse m.v.
InsuBiz er en samlet løsning til administration af sikringsforhold og forsikringer for både kommuner, stat samt større
private virksomheder og organisationer.
Løsningen indeholder:
1.

Et administrativt (Windows) system med styringsværktøjer til centrale risiko- og forsikringskoordinatorer.
Windows-systemet skal således kun installeres hos disse centrale personer.

2.

Web-løsninger bestående af 2 individuelle løsninger, der alle er baseret på styring af forholdene i Windowssystemet:

3.

•

InsuBiz X-net, der gør det muligt for decentrale brugere at hente visse oplysninger fra den centrale
InsuBiz-database og i nogle sammenhænge også komme med input hertil, f.eks. skadeanmeldelser.

•

InsuBiz WebUdbud, der gør det muligt for centrale risiko- og forsikringskoordinatorer at foretage
licitationer på forsikringer.

En Behovsanalyse, der specifikt tilbydes forsikringsmæglere til brug for personlig rådgivning i forbindelse med
kollektive pensionsaftaler.

Visse funktioner i Windows-applikationen benytter tilknyttede Microsoft Word- og Excel-skabeloner. For den fulde
udnyttelse af systemet i den centrale administration er det således en forudsætning, at Microsoft Office er
tilgængeligt.
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SYSTEMKONFIGURATION
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OPDATERING
Opdatering af Windows-applikationer fungerer via en central applikationsmanager. Denne sørger for, at de korrekte
applikationer findes hos kunden i de seneste versioner. Installation og opdatering foregår via overførsel af krypterede
zip-filer.

DATATRANSMISSION
Al kommunikation mellem InsuBiz-klienter og -servere placeret hos hostingselskabet af såvel data som filer foregår
udelukkende via en krypteret kanal (WCF, SFT) (SHA 256 med 2048 Bit RSA).
Kryptering i web-portalerne sker med SSL-Certifikat (SHA 256 med 2048 Bit RSA) (HTTPS).

FORUDSÆTNINGER HOS KUNDEN
OPDATERING OG VEDLIGEHOLDELSE AF INSUBIZ
InsuBiz skal til enhver tid holdes opdateret i nyeste version. InsuBiz opdateres via InsuBiz ControlPanel.

TERMINAL SERVER OG CITRIX-MILJØ.
InsuBiz’ Windows administrationssystem er forberedt til afvikling i Terminal server og Citrix-miljø. Omkring tilgang til
office-filer er det dog en forudsætning, at eventuelle klienter har adgang til det drev/mappe-betegnelse, hvor InsuBizapplikationen måtte være installeret.

TEKNISKE KRAV OG FORUDSÆTNINGER
Krav til Windows-klienter
Operativsystem

Windows 7, Windows 8, Windows 10 eller nyere.

RAM

4GB eller mere

Skærmopløsning

minimum 1024x768

CPU

Intel Pentium 4 CPU 1.8 GHz eller bedre

Diskkapacitet

500 MB fri plads

Internetforbindelse

10 Mbit/10 Mbit (50 Mbit/ 50 Mbit anbefales ved mere end 3 brugere på netværket).

Dot Net

Microsoft .NET framework 4.5 eller nyere

Office-program

Microsoft Office 2003 eller nyere

Adobe Reader

Skal være installeret for at kunne udnytte mulighederne InsuBiz-applikationens
dokumentstyring.

Krav til adgang til InsuBiz-servere
Data/Filer

April 2017

Adgang til IP 81.95.244.227 på port 443 for TCP-kommunikation
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Anbefalinger for klienter til webbaserede portaler
Internet Explorer

Nyeste version supporteret af producenten

Google Crome

Nyeste version supporteret af producenten

Firefox

Nyeste version supporteret af producenten

Opera

Nyeste version supporteret af producenten

Safari

Nyeste version supporteret af producenten

Edge

Nyeste version supporteret af producenten

INSUBIZ’ UDVIKLINGSPROGRAMMEL
InsuBiz-løsningen er udviklet i følgende værktøjer:
InsuBiz - Administrative System
Teknologi

Microsoft Visual Studio 2013, framework 4.5

Syntax

VB.Net, C#

Arkitektur

Three-tier architecture with Microsoft .net and InsuBiz framework

Sprog

Applikationen er sprogstyret. Ubegrænset antal sprog. Alle captions/tekster hentes i
database.

X-Net portal

https://xnet.insubiz.dk

Teknologi

Microsoft Visual Studio 2013, framework version 4.5

Syntax

VB.Net, HTML, JavaScript

Arkitektur

Three-tier architecture with Microsoft .net and InsuBiz framework.

Sprog

Applikationen er sprogstyret. Ubegrænset antal sprog. Alle captions/tekster hentes i
database.

Udbudsportal

https://udbud.insubiz.dk

Teknologi

Microsoft Visual Studio 2013, framework version 4.5

Syntax

VB.Net, HTML, JavaScript

Arkitektur

Three-tier architecture with Microsoft .net and InsuBiz framework.

Sprog

Applikationen er sprogstyret. Ubegrænset antal sprog. Alle captions/tekster hentes i
database.

Behovsanalyse
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Teknologi

Microsoft Visual Studio 2013, framework version 4.5

Syntax

VB.Net, C#

Arkitektur

Three-tier architecture with Microsoft .net and InsuBiz framework.

Sprog

Applikationen er sprogstyret. Ubegrænset antal sprog. Alle captions/tekster hentes i
database.
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