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Overordnet status på implementeringsprosjektet
Prosjektet har revidert fremdriftsplanen og skal ifølge oppdatert plan ferdigstille og godkjenne
Løsningsbeskrivelsen i løpet av mai. Arbeidet med Løsningsbeskrivelsen fremskrider nå i henhold til
revidert plan. Etter at Løsningsbeskrivelsen er godkjent, skal prosjektet i gang med en revisjon
revisjon av
av
prosjekt og fremdriftsplanen som følge av vår relativt omfattende omprioritering av krav mellom
prosjektmellom de
ulike releasene.
Sentrale aktiviteter i mars
·
I slutten av mars startet et intensivt arbeid med å kvalitetssikre dataflytdiagrammer og
identifisere avvik mellom videregående skole og andre skoleslag. Fagspesialistene som
som er
er
trukket inn i dette arbe
arbeidet
idet har gjort en glimrende jobb, og har bidratt til en bedre generell
forståelse av hvordan de ulike skoleslagene avviker fra hverandre.
·
Det er avholdt et planleggingsmøte med Oslo kommune angående gevinstrealisering, hvor vi
har diskutert og blitt enig om
om hvordan KommIT sitt metodeverk for gevinstrealisering skal
brukes. Sentralt mottaksprosjekt (SMP) jobber med å ta frem tilpassede maler som kan brukes
til gevinstrealisering.
gevinstrealisering. Metodeverket og malene skal testes ut i Oslo og Akershus, og vil etter
hvert gjøres
gjøres tilgjengelig
tilgjengelig for samtlige fylkeskommuner.
·
Det er gjennomført en interessentanalyse og tatt i bruk verktøy for dette som kan gjøres
tilgjengelig for de lokale innføringsprosjektene (LIP) etter påsken
påsken.. Formålet med interessent
interessentanalysen er å identifisere
identifisere hvilke interessenter prosjektet må involvere og kommunisere med.
Interessentanalysen viser blant annet hvilken konsekvens prosjektets resultater og VFS får for
Interessentanalysen
ulike brukere. Fylkene må for eksempel være oppmerksomme på at VFS vil medføre
medføre endringer ii
arbeidsprosessene til HRarbeidsprosessene
HR og økonomiavdelingene.
·
Innmelding av brukere til Visma Community er påbegynt og vil foregå fortløpende. Innmelding
av brukere vil foregå gjennom eget skjema på Prosjektplassen og meldes inn av Prosjektleder i
de respektive fylkene. Visma Community vil i første omgang benyttes som en kanal for å
formidle generell informasjon om prosjektet Visma FLYT Skole slik som for eksempel
nyhetsbrev for prosjektet og lignende. Det vil også være mulig å stille generelle spørsmål om
prosjektet gjennom Visma Community.
·
Dato for de tre resterende fylkessamlingene i 2014 er fastsatt til 13. mai, 9. september og 2.
desember.
·
Kartleggingen av dagens applikasjonsarkitektur er startet i Akershus.
Planlagte aktiviteter i april
·
Arbeidet med kvalite
kvalitetssikring
tssikring av dataflytdiagrammer vil fortsette i april fr
frem
m til påske.
·
Starte arbeidet med funksjonelle avklaringer som Visma har identifisert i forbindelse med deres
gjennomgang og analyse av funksjonelle krav.
·
Identifisere forskjeller mellom skoleslagene spesialundervisning og norskopplæring.
·
Oppstart av arbeidet med gevinstrealisering i Akershus fylke
fylkeskommune
skommune starter for å teste
KommIT sitt metodeverk, og for å kunne etablere maler som er tilpasset VFS
VFS-prosjektets
prosjektets behov.
·
Det skal gjennomføres et planleggingsmøte for arkivering 7. april. Hensikten er å definere
omfanget på bevaringsvurderingen og vurdere hvordan felles krav til arkivering skal tas frem.
·
SMP vil fortsette arbeidet med å identifisere fagspesialister som kan frigjøres til prosjektet. Det
er identifisert 2 kandidater så langt som skal kalles inn til et intervju.
·
Det funksjonelle endringsrådet skal etableres i april (utsatt aktivitet fra mars)
mars).
·
Kartleggingen av dagens applikasjonsarkitektur skal starte i Hordaland.
Kartleggingen

