Implementering av Visma FLYT Skole – Nyhetsbrev #2 – 2015

Overordnet status
Det har vært høy aktivitet i prosjektet med hensyn til detaljspesifisering, utvikling og testing. Foranalysene
er godt i gang, noe som bidrar til større aktivitet også ute hos fylkene. I foranalysene identifiseres det
stadig nye problemstillinger som krever samhandling på tvers av fylkeskommunene. Samtlige lokale
innføringsprosjekter må derfor være årvåkne slik at man raskt kan svare på spørsmål som kommer
direkte fra fylkeskommunene eller fra Sentralt mottaksprosjekt (SMP).
Sentrale aktiviteter i februar
·

·
·

·
·

·

·
·
·

Funksjonalitet som utvikles i metasprint 4 ble testet 4. og 25. februar. Mellom 6-10 personer har
deltatt i testingen av løsningen. Dette har vært personer fra Hordaland, Oslo og SMPs funksjonelle
team.
Detaljspesifikasjon for metasprint 1 for Release 2 ble kvalitetssikret 2.-4. februar.
Foranalyser er gjennomført i Akershus og Aust-Agder i henholdsvis uke 7 og 8. SMP har bistått i
foranalysene både gjennom direkte deltakelse (teknisk ansvarlig) og delvis med å løfte
problemstillinger knyttet til masterdatahåndtering mellom Visma FLYT Skole og HR-systemene.
Applikasjonsarkitekturen ble kartlagt i Østfold og Telemark i henholdsvis uke 7 og 9. SMP har nå
kartlagt applikasjonsarkitekturen i 17 fylker.
Felles endringsråd avholdte et møte 5. februar der endringsanmodninger som SMP har oversendt til
Visma ble diskutert og gjennomgått. Det ble besluttet å ikke gå videre med endringsanmodningene
inntil videre.
Prosjektansvarlig og prosjektleder besøkte Nordland fylkeskommune 2. februar. Det ble avholdt
møte med lokalt innføringsprosjekt og sentrale etatsledere, der SMP informerte om prosjektets mål,
samt forventninger og krav til fylkeskommunen
Styringsgruppemøte ble avholdt 6. februar.
Oppfølgingsmøte med kriminalomsorgen ble avholdt i februar.
Forslag til revidert utviklingsplan for R1 er levert til gjennomsyn hos SMP

Planlagte aktiviteter i mars
·
Det vil bli avholdt fylkessamling i Vismas lokaler på Skøyen den 10. mars. Det vil bli lagt stor vekt på
erfaringer fra foranalyser og identifiserte problemstillinger.
·
IT-sjefsamling vil bli avholdt 12. mars på Gardermoen. Her skal SMP presentere funn fra
applikasjonskartlegging, diskutere strategier for integrering, samt hvordan fylkeskommunene skal
sikre mest mulig standardisering av grensesnitt m.m.
·
SMP skal holde et innlegg på HR-samlingen 9.3. Problemstillinger knyttet til integrasjonen mellom
VFS og HR-systemet skal diskuteres spesielt.
·
Møte med arkivlederne skal avholdes 23.3.
·
Foranalyser vil bli gjennomført i Nordland og Rogaland i henholdsvis uke 10 og 12.
·
Applikasjonsarkitektur skal kartlegges i Hedmark og Oslo henholdsvis i uke 11 og 12.
·
Funksjonalitet som utvikles i metasprint 4 vil bli testet 19. og 20. mars.
·
SMP skal starte arbeidet med å planlegge hvordan testpiloten (R1) skal brukes og testes. Et viktig
element er å vurdere mulighetene for å etablere en prosess og et regime for kontinuerlig
produksjonssetting av ny funksjonalitet.
·
SMP skal besøke Hordaland 16.-17.3. for å gjennomgå ulike problemstillinger som er identifisert i
foranalysen. I tillegg skal SMP presentere prosjektet for toppledergruppen.
·
Prosjektet tar påskeferie fra 28. mars til 6. april.

