Flytpost #2 2017 mars

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 André Aubert, Lead Consultant i Visma.
Flytpost finner du på Prosjektplassen og i Visma Community.

Hva skjer akkurat nå?
Gjennomførte aktiviteter (01.01.1701.03.17)
Møte med kontaktutvalget for VFSprosjektet ble avholdt 17. januar.
Samling for funksjonelt ansvarlige i LIP ble avholdt 18. januar. Formålet med
samlingen var å gjennomgå utviklet R1funksjonalitet. Deltakerne fikk selv
mulighet til å utforske utviklet funksjonalitet direkte i løsningen.
Integrasjonssamling ble avholdt 24. januar. Formålet med samlingen var å gi en
status på integrasjonsarbeidet og FINTprosjektet, samt å gjennomgå
funksjonelle avklaringer knyttet til lokale integrasjoner.
FINTprosjektet lanserte ny nettside 16. januar. Her finnes informasjon om
prosjektet og oppdaterte nyheter fra FINTprosjektet.
Arbeidet med å etablere endelig utrullingsplan har pågått. SMP har jobbet med
å identifisere et nytt pilotfylke etter at Hordaland trakk seg som pilot.
Visma deltok på BETT i London sammen med en rekke andre leverandører av
EdTech i januar. 1500 skolefolk fra Norge tok turen, og HKH Kronprins Haakon
og Prince Andrew gjestet også den norske paviljongen. Ca 30 deltakere fra
norske fylkeskommuner og videregående skoler deltok på Vismas lunsjseminar
hvor de fikk en orientering om VFS videregåendeprosjektet og en demo av
løsningen.
Første kundetest av R2funksjonalitet ble avholdt i uke 5. Kundetesten dekket
utviklet
funksjonalitet
for
aktivitetene
«Innhenting
av
kodeverk»,
«Romreservasjon», «Underveisvurdering» og «Sluttvurdering».
Fylkessamling ble avholdt 7. februar. Formålet med samlingen var å presentere
og diskutere alternative innføringsstrategier.

Informasjonsmodell for felleskomponenten «Ansatt» var på høring hos alle
fylkeskommuner.
SMP var på fylkesbesøk i Finnmark fylkeskommune 14. februar.
Arkivgruppen og Visma avholdt møte 15. februar for å gjennomgå hvordan
lovpålagte krav skal spilles inn i utviklingsarbeidet.
Kontaktutvalget for VFSprosjektet møttes 16. februar.
Prepilotskolene har fått tilgang til brukertestmiljø med egne data.
SMPs styringsgruppemøte ble avholdt 1. mars.
Lene Bråtesveen har begynt i SMP 1. mars og vil overta alle oppgaver som
Amar Bhargava ivaretok som delprosjektleder for utrulling.

Aktiviteter fremover (02.03.1731.03.17)
Prosjektet vil fortsette med avklaringer knyttet til et nytt potensielt pilotfylket.
Releaseplan for R2 med tre delleveranser istedenfor én skal godkjennes.
SMP, Visma og Oslo avholder møte 8. mars for å diskutere plan for R4.
Kundetest for første delleveranse av R2 (R2.1) starter 20. mars.
FINT leverer felleskomponenter med informasjonsmodell versjon 1.0.0 1. april.

En kaffe med André Aubert
Andrés ferd mot VFSprosjektet begynte en kald februardag i
‘98 da han som fersk datatekniker fra NTNU begynte i ISI.
Etter noen sammenslåinger, salg og oppkjøp er selskapet nå
en del av Vismakonsernet som Visma Consulting. Her har
han prøvd de aller fleste konsulentrollene i over 30 prosjekter
og har nå falt til ro som teknisk, og litt halvfunksjonell, arkitekt.

Opprinnelig kom André inn på utrullingssiden av VFSprosjektet, men er nå teknisk
ansvarlig for integrasjoner i utviklingsprosjektet. I dag sitter han derfor med både
utrullingshatten og utviklingshatten samtidig, og har dermed fått en koordinerende rolle
mellom de to avdelingene hvor han allokerer tiden sin omtrent “fifty fifty” mellom de to
rollene.
Etter å ha jobbet med utrullingen for fylkene i halvannet år ser André veldig frem til å få
den endelige utrullingen på plass. Som utvikler blir det spennende å se at kunden tar i
bruk og får nytte av løsningen. “I utgangspunktet ble jeg jo utvikler for å hjelpe kundene
og gjøre hverdagen deres enklere,” sier André.
André mimrer om hvordan det var å gå på videregående skole i sin tid. Med en gymlærer
som hverken var så streng på teorien eller på rapporteringen øynet André muligheter.
“Ting var jo litt annerledes på den tiden, man var ikke så opptatt av at ting skulle være
“sånn og sånn””. André overbeviste nemlig gymlæreren om at bordtennis var både sport
og fysisk fostring, og har kjære minner fra å dra hjem til kompisene sine for å spille
bordtennis i gymtimene.
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