
iVIS – Innovativt Verksamhetssystem i Skolan
Protokoll för styrgruppsmöte

Datum och tid: Onsdag 16 sep 2015 kl. 13.00
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Claes-Olof Olsson (mötesordförande), Hillar Loor, Peyman Vahedi, Daniel Bartnik, 
Jenny Lundqvist (gäst)
Frånvarande: Göran Westerlund
Protokollförare: Hillar Loor

§ 1. Projektstatus

a) Vad har gjorts

Tjänst 1

iVIS har modifierats för att kunna ge anropande tjänster autentisering. Det innebär att iVIS 
definierar om en person är autentiserad i iVIS eller inte. Denna autentisering kan både ske 
genom lösenord och genom tvåfaktorautentisering som Mobilt BankID.

Open ePlatform har modifierats för att kunna definiera samtlig inmatad data med XML-
taggar, eller med json anrop.

Open ePlatform är klar för testning och förfrågan har skickats ut till en testgrupp på e-
tjänstesidan.

Det administrativa gränssnittet modifieras just nu för att göra det mer förståeligt för tjnstens 
administratörer.

Tjänst 2

Möte har skett med rektorerna Peyman Vahedi, Ådalsskolan & Patrick Vestberg, 
Innovationsgymnasiet i Stockholm och imCode (Hillar Loor och Johan Larsson)

Baserat på diskussionerna har en klickbar prototyp tagits fram av Daniel Bartnik som är klar 
att användas för att få fram fakta kring en mer definitiv specifikation.

Telmöte mellan Peyman Vahedi och Daniel Bartnik är bestämt ill fredag 25/9 kl 11.00, för 
en genomgång av prototypen.



b) Vad görs här näst?

Tjänst 1

Testa skolskjutssystemet med hjälp av administratörer som ska använda detsamma. Peyman 
ska få checklista för att kunna presentera i sitt RektorsOmråde.

Till nästa möte bör testningar vara avslutade.

Tjänst 2

Fortsätta arbetet med definitioner för att kunna skapa en definitiv kravspecifikation

Till nästa möte skall en färdig kravspec finnas för att styrgruppen ska kunna ta ställning till 
tjänstens utforming.

c) Budget

Projektet följer budget, inga avvikelser kan noteras.

§ 2. Diskussionspunkter

En av de erfarenheter som börjar ta form är frågan om var data skall inhämtas. Hur 
kvalitetssäkrar vi t ex elevens bostadsadress, som ju kan variera över tiden, och som kanske 
anges som olika, beroende av vilken tjänst eleven använder.

COO pekade på att vissa grunduppgifter bör kunna hämtas från mer centrala system – som t 
ex namn, personnummer och relationer (vårdnadshavare). Andra uppgifter kan komm att 
vara mer dynamiska och användarna måste erbjudas en möjlighet att ändra, t ex 
bostadsadress.

Grunduppgifter ska ligga i och hämtas från plattformen. Ändringsbara uppgifter skall ligga i 
plattformen i så hög grad som möjligt.

ImCode fortsätter arbetet med analys av plattformens principer och kommer med ett förslag 
nästa styrgruppsmöte.

§ 3. Övrigt

Inga övriga frågor fanns.

§ 4. Nästa möte

Datum för nästa möte är 14 oktober med NY TID  kl 53 (vecka 42).

§ 5. Mötet avslutades


