
iVIS – Innovativt Verksamhetssystem i Skolan
Protokoll för styrgruppsmöte

Datum och tid: Onsdag 13 Jan 2016 kl. 15.00
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Claes-Olof Olsson (mötesordförande), Hillar Loor, Göran Westerlund, Peyman 
Vahedi
Protokollförare: Hillar Loor

§ 1. Projektstatus

a) Vad har gjorts

Basplattan – iVIS

Integration med Mobilt BankId är gjord, med iVIS som integrationsserver. Alla anslutande 
tjänster kan ansluta och identifiera sig på samma sätt som grundtjänsten iVIS.

Import av data från CSV fil är färdig. Det innebär att t ex data från enbefintlig skolserver 
kan importeras via CSV formatet och dynamiskt intergreras i iVIS.

Tjänst 1 - Skolskjuts

Integrationen mellan Open ePlatform (OeP) och iVIS är nu anpassad så att alla förändringar 
i OeP direkt reflekteras i iVIS administration av tjänsten.

Det innebär att systemet kan skräddarsys till en kommuns behov utan att några större ingepp 
behöver göras i iVIS.

Tjänst 2 - Avvikelsehantering

Den klickbara prototypen är färdig och kan börja kodas.

b) Vad görs här näst?

Basprojektet

Samtal ska genomföras med VINNOVA (Andreas) för att förlänga projekttiden från 15/4 till 
30/6. Finansiering av fortsättningen måst diskuteras med VINNOVA, och ev andra 
intrssenter t ex Horizon 2020.

Claes Olof talar med Offentliga Rummet om visning av systemet

Sambruks Vårkonferens ska förberedas. Demo, föreläsning.

Säkerheten ska nu genomlysas av Crisp, arkitekturen ses över av Owen Eriksson, UU.

Samverkan med Högskolan i Skövde initieras i månadsskiftet genom möte med Björn 
Lundell.



Tjänst 1

Arbete pågår med att identifiera skolor för att testa. Samtal pågår med Arvika, och med 
Kramfors. Peyman indikerade klart intressse från Kramfors sida.

Vi räknar med att första tjänsten sätts upp i månadsskiftet januari/februari.

Tjänst 2

Ska börjar byggas. En färdig betaversion planeras vara klar efter 6-8 veckors utveckling. 
Denna kommer därefter att testas.

c) Budget

Projektet följer budget, inga avvikelser kan noteras. 

§ 2. Diskussionspunkter
Kontakten med arbetsgrupperna kommer att intensifieras nu. Då gäller det att få folk att 
börja använda och testa tjänsterna.

Sundsvall ska bygga vidare på OeP. De tidigare uppgifterna om att OeP skulle tappa 
kopplingar till Open eMap, stämmer inte. Sundsvall är missnöjda med Open eMaps visning 
av små karbilder (mobil) och avser göra en ny version som hanterar detta.

§ 3. Övrigt

Inga övriga frågor fanns.

§ 4. Nästa möte

Datum för nästa möten är:

V09 - Styrgruppsmöte, onsdag 2 mars, kl 15.00
V14 - Styrgruppsmöte, onsdag 6 april, kl 15.00

§ 5. Mötet avslutades


