Mjukvara och
hårdvara fungerar
bäst när man
förstår hårda och
mjuka värden.
Det går inte att göra riktigt bra IT-system genom att bara ägna sig åt
komponenter och kod. Vi måste också förstå din verksamhet och de
människor som ska arbeta med lösningen i sin vardag.

En logisk arbetsmetod ger en
lättanvänd lösning.
Finns det en färdig specifikation använder vi såklart den. Finns den
inte, gör vi en förstudie där vi tillsammans med dig och dina kollegor
tar fram specifikationer och krav på systemet.
Analysfasen
Det viktigaste för oss i den här fasen är att lära
känna din verksamhet. Vi tar reda på varför vi bygger
systemet, vad som är syftet med det, vilka som ska
använda det och vilka behov de har.
När det är klart, och samtliga i projektgruppen är
medvetna om syfte och mål, är det dags att gå över
till utvecklingsfasen.

Utvecklingsfasen
Det första steget är att klargöra vem eller vilka (från
dig och oss) som ska delta. Därefter lägger vi upp
vilka delleveranser som ska genomföras. En styr
grupp utses och avstämningsmöten planeras in.
De första arbetsmötena förbereder mer detaljerad
implementering samt avgör prioritering mellan olika
funktioner. Arbetet baseras på den detaljerade
specifikationen från analysfasen.

Det är viktigt att du och dina kollegor avsätter tid
och resurser under projektet för att kunna ta beslut
och ge stöd.

Acceptansfasen
När allt är klart för leverans, genomförs ett slutgiltigt
test. I det valideras funktionerna i den levererade
produkten gentemot de krav som ställts tidigare i
processen. Löpande justeringar genomförs för att
säkerställa att den levererade produkten fungerar
som den ska.

Leveransfasen
När acceptansen är klar, bokas leverans för installation
i målmiljön. Här lämnas även ansvaret över till er; ni
ser till att nödvändiga överenskomna system, såväl
hård- som mjukvara finns på plats vid installation.

Implementation

Projektet drivs agilt, eller smidigt som det heter
på vanlig svenska. Varje iteration startar med ett
arbetsmöte som planerar och prioriterar funktiona
liteten för nästa iteration.

När systemet är på plats i er organisation, är ni i
princip ansvariga för att sköta det löpande. Efter
som ni är delaktiga under hela processen finns
kunskapen hos er för att kunna ta vid och ”använda”
produkten fullt ut.

Varje iteration slutar med en validering för att säker
ställa att den implementerade funktionaliteten är
accepterad.

Däremot erbjuder vi såklart olika typer av service
och förvaltningslösningar som stödjer framtida
användande.

Under utvecklingen genomförs tester för att
se till att utvecklingen ligger i linje med den över
gripande målsättningen från analysfasen. Löpande
avstämningar sker mot det fastlagda projektmålet.
Detta genomförs med delleveranser och validering.

Arbetsmetod
Analys

Utveckling

Implementation

Förstudie:
•
Effekter
•
Processmodell
•
Informationsmodell
•
Intressenter, roller
•
Integrationer
•
Användningsfall

Utvecklingsprojekt:
•
Agila systemutvecklings
metoder
•
Delleveranser
•
Acceptanstester
•
Styrgrupp – Projektgrupp
– Referensgrupp

System i förvaltning:
•
Utbildning
•
Löpande uppföljning
•
Vidareutveckling
•
SLA
•
Support
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