Flytpost #4 2017 mai

Flytpost er nyhetsbrevet for alle som er en del av Visma Flyt Skoleprosjektet. Her finner
du som vanlig en oversikt over gjennomførte og planlagte aktiviteter. I denne utgaven blir
du også bedre kjent med Kristine Sjåstad, som jobber som prosjektstøtte i Sentralt
Mottaksprosjekt.
Flytpost finner du på Prosjektplassen og i Visma Community.

Hva skjer akkurat nå?
Gjennomførte aktiviteter (01.04.1730.04.17)
FINT og SMP avholdt arbeidsmøte med Visma HRM 5. april.
Status i prosjektet ble presentert for Representantskapet i Vigo IKS 6. april.
Utviklingen av andre og tredje delleveranse av Release 2 (R2.2 og R2.3) av VFS
har startet. Det har også vært lagt stor vekt på å rette feil fra kundetesten av
R2.1.
SMPs fageksperter gjennomførte en opplæringsseanse (via Skype) for pre
pilotene i Hordaland mht. bruk av stillingsplan. Tilsvarende seanse blir
gjennomført for prepilotskolene i VestAgder 5. mai.
Konverteringssamling for SATSfylkene ble avholdt 27. april. Samtlige SATS
fylker med unntak av Rogaland var representert.
FINT/SMP har avholdt arbeidsmøter med Agresso og Visma HRM.
Endetilende testing av ansattintegrasjon mellom VFS og Paga (Bluegarden
HRsystem) er fullført, og var vellykket.
Et informasjonsmøte angående forlengelsen av avtalen med IST ble avholdt 28.
april.

Aktiviteter fremover (01.05.1731.05.17)
Avklaringer knyttet til utviklingsplan fortsetter, inkludert tidspunkt for pilotering.
Utviklingen av R2.2 og R2.3 fortsetter.

Visma og SMP planlegger skolebesøk til prepilotskolene per fylke (Telemark,
Hordaland og VestAgder).
Arkivgruppen har arbeidsmøte 8. mai.
Styringsgruppen for VFSprosjektet avholder møte 31. mai.
Fylkessamlingen som skulle avholdes 3. mai er utsatt til 27. juni. Samlingen
avholdes på Skøyen i Oslo.
Arbeid mot tredjepartsleverandørene Visma HRM og Agresso fortsetter.

En kaffe med Kristine Sjåstad
Kristine er utdannet sivilingeniør fra NTNU innen Industriell
økonomi og teknologiledelse, med IT som teknologibakgrunn
og en master innen endringsledelse. Visma Flyt Skole
prosjektet er med andre ord midt i blinken for Kristine, siden
prosjektet er en større systemimplementering der
endringsledelse står sentralt for å kunne realisere gevinstene
med Visma Flyt Skole.

Kristine startet i prosjektet i august 2016 og tok over rollen som prosjektstøtte (PMO) i
SMP. VFSprosjektet er hennes andre prosjekt som konsulent i EY. Kristine jobber tett
sammen med SMP og bistår prosjektleder, Max Österlund, i utførelsen av oppgaver som
tilhører prosjektleders ansvar. Arbeidsoppgavene hennes går blant annet ut på å følge
opp prosjektets økonomi, utarbeide statusrapporter, og administrere og vedlikeholde
dokumenthåndteringsverktøyet Prosjektplassen som understøtter prosjektet oppgaver.
Kristine er også å finne på flere sentrale møteplasser for SMP.
Kristine synes det har vært svært lærerikt å få følge et slikt stort og komplekst ITprosjekt,
og ser frem til at første utrullingspulje skal gå i gang med idriftsettelsen av Visma Flyt
Skole. «Jeg tror de fleste prosjektdeltakere, meg inkludert, gleder seg til å se at brukerne
opplever de gevinstene og mulighetene som løsningen gir».
Kristine gikk på Måløy videregående skole i Sogn og Fjordane, og har stort sett bare
gode minner fra hennes tid der. Med kun én klasse på hennes trinn bestående av tretti
studenter ble det fort et veldig godt klassemiljø. En studietur til Praha og Berlin står høyt
blant Kristines beste minner fra videregående.
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