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Avtal gällande utveckling och tillhandahållande av ITP-modul  

1. Inledning samt beskrivning av ITP-modul  
Detta avtal binder de leverantörer som utvecklar och tillhandahåller Collectums ITP-modul, att 
följa Collectums vid var tid gällande Kravspecifikation för ITP-modulen.  
 
En ITP-modul skapar en fil i XML-format med personuppgifter relevanta för administrationen av 
ITP, som överförs digitalt till Collectum. Kravspecifikationen avser att definiera filformat, fält 
samt beskriver de personuppgifter som förmedlas i filen.  
 
Uppdatering av Kravspecifikation för ITP-modulen sker vid behov för att följa vid var tid 
gällande ITP-regelverk eller andra krav som påverkar ITP-administration. De aviserade 
ändringarna träder i kraft sex månader efter publicering enligt Collectums rutiner för införande 
om inget annat anges. Avisering sker dels via direktkontakt med motpart samt på Collectums 
hemsida. Aktuell Kravspecifikation för ITP-modulen finns att tillgå på Collectums hemsida. 

2. Utvecklarens ansvar  
Genom att utveckla och tillhandahålla en ITP-modul accepteras nedanstående krav: 
  

• Att implementera och följa vid var tid gällande kravspecifikation och övrig 
dokumentation som Collectum tillhandahåller vid nyutveckling och ändring som påverkar 
ITP-modulen.  

• Att medverka vid planering och genomförande av överenskomna tester initierade av 
Collectum. 

• Att begära test och verifiering hos Collectum vid egna ändringar som påverkar ITP-
modulen.  

• Att informera Collectum om förändringar som på något vis påverkar relationen med 
Collectum, såsom fusion eller avveckling av företag som utvecklat eller har ansvar för 
ITP-modulen.  

3. Collectums ansvar  
I samband med utveckling och förändring av ITP-modul åtar sig Collectum att: 
 

• Tillhandahålla kravspecifikationer och övrig dokumentation för att hantera ITP-modulen. 
• Tillhandahålla en mejladress för frågor rörande ITP-modulen.  
• Vara tillgänglig för test och verifiering vid nyutveckling eller ändring som påverkar ITP-

modulen enligt Collectums planering.  
• Vara behjälplig vid kontroll av ändringar initierade av utvecklaren, som påverkar ITP-

modulen. 
• Vara behjälplig om fel uppstår vid pilottest av fil i Collectums produktionsmiljö.  

 
Collectum förbehåller sig rätten att ta betalt för test och verifiering som kan påverka ITP-modulen 
och som faller utanför ramen för icke obligatoriska tester. Skulle detta bli aktuellt informerar 
Collectum motparten om prissättning. 
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4. Brister i ITP-modul 
I de fall Collectum uppmärksammar återkommande fel hos en ITP-modul som inte åtgärdats inom 
rimlig tid av aktuell utvecklare kommer användarna av ITP-modulen att informeras om detta. 

5. Avveckling av ITP-modulen  
Utvecklare som önskar avveckla eller inte längre har en uppdaterad ITP-modul anmäler detta till 
den mejladress som Collectum tillhandahåller för frågor rörande ITP-modulen. Collectum 
förutsätter att berörda användare på ett lämpligt sätt informeras om detta av aktuell ITP-moduls 
utvecklare. 

6. Ändringar 
Collectum äger rätt att ändra omfattning, villkor och innehåll i detta avtal. Ändringar äger 
verkan från och med trettionde dagen efter det att Collectum meddelat ändringen via 
Collectums hemsida eller efter särskild anvisning från Collectum. 
 
Detta gäller dock inte om ändringen beror på förändringar i lag eller annan författning eller på 
myndighets bud och som innebär att ändringen måste gälla omgående. 
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