Implementering av Visma Flyt Skole – Nyhetsbrev #5 – 2015

Overordnet status

Utviklingen av Visma Flyt Skole (VFS) ligger noe etter planen, men forsinkelsene er foreløpig ikke
kritiske. Det pågår design- og utviklingsarbeid på mange komplekse områder som f.eks.
timeplanlegging og eksamensplanlegging. Mange områder har vist seg å være mer komplekse enn
forventet. Frem til sommerferien vil det legges stor vekt på å utarbeide en prosjektplan for
innføringen av VFS i Hordaland.
Sentrale aktiviteter i mai

Det ble avholdt fylkessamling i Vismas lokaler på Skøyen 7. mai.

Det ble gjennomført kundetester av VFS 20.-21.5.

SMPs styringsgruppemøte ble avholdt 20.5, der den overordnede detaljspesifikasjon for Release 2
av VFS ble godkjent. Det ble også avholdt et ordinært styringsgruppemøte 26.5.

Felles endringsråd hadde møte 21.5. hvor potensielle endringsanmodninger ble diskutert.

Arbeidet med innholdet som skal inkluderes i kontrakten (SSA-O) som skal inngås for utrullingen av
VFS i Hordaland, har pågått hele måneden. Dette inkluderer krav til hvilke systemer som skal
integreres med VFS, krav til konvertering, opplæring og prosjektgjennomføring.

Arbeidet med ny kravspesifikasjon for datauttrekk fra Extens har pågått hele mai.

Mandat for arkivgruppen er blitt godkjent, og arbeidsgruppen er etablert

Møte med Riksarkivet ble avholdt 26.5. I dette møtet deltok både Visma og SMP. Riksarkivet vil
fremover bidra med faglig rådgivning og kvalitetssikring av arkivgruppens arbeid.

Visma har jobbet med detaljplanlegging av høstens arbeid. Dette inkluderer hvilke funksjonelle
moduler som skal detaljspesifiseres, utvikles og testes.

Arbeidet med å beskrive fremtidens skoleadministrative prosesser har pågått i hele mai. Arbeidet
gjøres fortløpende tilgjengelig for Visma og fylkeskommunene.

SMP har frikjøpt tre fagspesialister innen voksenopplæring (VO).

Vigo IKS sitt sentrale mottaksprosjekt (SMP) besøkte Vestfold 19.5. som en del av det overordnede
forankringsarbeidet.

SMP presenterte prosjektstatus for Akershus 29.5.
Planlagte aktiviteter i juni

Felles styringsgruppemøte mellom Vigo IKS/SMP og Visma er planlagt i juni.

Felles endringsråd har møter 4.6. og 25.6.

SMP skal detaljplanlegge høstens arbeid for å vurdere om funksjonelt eller teknisk team må styrkes.
Høstens arbeid blir krevende pga. mange parallelle arbeidsstrømmer.

Fagskoleressurser må identifiseres og frikjøpes. Arbeidet med detaljspesifiseringen av
fagskolefunksjonalitet skal starte i august.

Det skal gjennomføres en kundetest (Metasprint 6.1) 10. juni.

Utviklingen av Release 2 av VFS starter. Dette vil pågå parallelt med utviklingsarbeidet for Release 1

SMP fortsetter arbeidet med å beskrive fremtidens skoleadministrative prosesser. Arbeidet med VO
starter for å forberede SMPs funksjonelle team på kommende arbeidsmøter relatert til Release 3.

Detaljspesifiseringen av Release 3 av VFS starter.

SMP skal besøke Vest-Agder 11.6. og Oppland 24.6.

Arkivgruppen skal starte arbeidet med å kvalitetssikre bevaringsvurderingen, herunder kartlegge
hvilke fylker som har gjennomgått og vurdert denne.

Konverteringsgruppen skal etableres i juni. Kravspesifikasjonen for nytt datauttrekk skal ferdigstilles
og sendes til IST.

Arbeidet med kontrakten (SSA-O) for utrullingen av VFS i Hordaland skal ferdigstilles.

