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Inledning

Detta dokument ä r framtaget utan att IT-avdelningens personal haft mö jlighet att

processa texten internt. Skrivningarna kan dä rfö r endast ses som generella ö vergripande noteringar. Infö r kommande å r kommer hela IT-avdelningens att delta i be-

arbetningen av dokumentet.

Syftet med detta dokument ä r att ge en generell bild av AÅ lands gymnasiums IT-sam-

ordningsplan fö r tre å r framå t. Planen ä r en del av AÅ lands landskapsregerings program ”Samordning Landskapets myndigheter”. Inom programmet kommer denna
samordningsplan att fö rnyas å rligen.

Detta dokument fö ljer kriterierna i landskapsregeringens samordningsprogram.

Det frä msta syftet ä r att ö ka fö rstå elsen fö r AÅ lands gymnasiums IT och behov av IT-

relaterade tjä nster, -system och -resurser. Dessa faktorer beskrivs utifrå n myndighetens nulä ge och trender samt framtida behov av egna investeringar och samord-

ning. Det andra syftet ä r att ö ka fö rstå elsen fö r den IT och aktiviteter som kan sam-

ordnas inom landskapet på kort sikt och kraven infö r en mer lå ngsiktig samordning.
Må let med dokumentet ä r att tjä na som information och beslutsunderlag fö r

myndighetens arbete med IT-samordningen. Dokumentet inkluderar ä ven undan-

tag frå n samordningen och motiveringar dä rtill. Ett ytterligare må l ä r att bidra med
input till Landskapets ö vergripande IT-strategi och LRs program ”IT-samordning
Landskapets myndigheter”.

Informationen fö r denna rapport har hä mtats av LRs projekt ”Strategisk kunddi-

alog” frå n intervjuer med fö rvaltningschef Katarina Sundberg och IT-chef Ronny

Holmströ m-Wall. AÄ ven kvalitetskoordinator Hannes Wallin har medverkat i dialo-

gen.
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Nuläge

2.1

Sammanfattning

Myndigheten AÅ lands gymnasium omfattar tre enheter: fö rvaltningsmyndigheten

AÅ lands gymnasium ( AÅ G) samt skolorna AÅ lands lyceum (AÅ L) och AÅ lands Yrkesgymnasium (AÅ YG). Totalt sett har organisationen ca 1 200 studerande och ca 220 an-

stä llda.

AÅ L ä r ett studiefö rberedande gymnasium som ö ppnar dö rrarna till kommande

studier på universitet och hö gskolor, bå de nationellt och internationellt. Skolan ger
en bred allmä nbildning och helhetsmä ssiga kunskaper och fä rdigheter. AÅ YG ä r ett

yrkesgymnasium som arrangerar grundlä ggande yrkesutbildningar inom olika utbildningsprogram som ä r bå de praktiska och teoretiska. AÅ YG erbjuder ä ven bland

annat examensinriktad utbildning fö r vuxna, lä roavtalsutbildning, distansutbildning

samt behö righetsgivande kurser fö r olika yrkesgrupper inom arbets- och nä ringsliv.
AÅ G gjorde en stö rre IT-konsolidering och fö rnyelse å ren 2011-2013. Må lsä tt-

ningen var en modern, effektiv och vä lfungerande IT-funktion. AÅ G har idag en cen-

tral IT- funktion som ersatt de sex verksamheter som ingick vid bildandet av AÅ lands
gymnasium å r 2011. Denna samordning har lett till en IT-funktion som erbjuder
personal och studerande en kostnadseffektiv, modern och sä ker IT-miljö .
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AÅ G anvä nder må ngsidiga och kompetenta lö sningar fö r administration av hå rd-

och mjukvara, vilket innebä r att bland annat att så dant som behö righeter, invente-

ring, programpaketering och -distribution, licenshantering, programuppdateringar

och rapportering med mera kan skö tas centralt. System fö r hantering av mobila enheter har anvä nts i ca fem å r. Filå tkomst ä r mö jligt ä ven via mobila enheter och

ä ven utskrifter gö ras frå n mobila enheter. Nä tverket, så vä l LAN som WLAN, ä r det
samma i alla fem byggnader.

Vid AÅ L och AÅ YG erbjuds de studerande moderna lektionssalar, laboratorier och

ö vriga specialsalar samt bibliotek och café . Skolans å rligen å terkommande utvä rde-

ringar visar att vå ra studerande ä r nö jda med IT-resurserna i skolan och den utbild-

ning de få r. Samtliga lä rare få r vä lja om de vill arbeta med stationä r eller bä rbar dator samt om de behö ver surfplatta fö r sin undervisning.

2.1.1

Strategier

AÅ G har som må l att fö rhå lla sig till det som bygger på Landskapets strategier och
sammanfattas med nedan styrande dokument.
• Landskapets hå llbarhetsagenda

• IT-strategi fö r utbildningssektorn 2018–2020

• Landskapets budget – styrs av LR, AÅ G få r en rambudget

• Kompetens 2025 - Utbildning fö r en hå llbar framtid på AÅ land

• LRs IT-strategi fö r myndigheterna – 2018

Digitala verktyg ä r i fokus inom AÅ G:s verksamhet. Kraven på utrustning och programvaror varierar frå n utbildning till utbildning.

IT-strategin fö r myndigheten bygger på den modell som kommit frå n AÅ lands

landskapsregering. Den strategin kommer att tas fram parallellt med denna samordningsplan.

Nä r det gä ller satsning på fortbildning fö r lä rare ä r det den digitala vä gen som

gä ller framå t utan undantag. Lä rarna behö ver en bred digital kompetens fö r att

kunna hantera så vä l pedagogiska som administrativa uppgifter med hjä lp av allt

�ler och må ngsidigare digitala lö sningar. Det kan gä lla undervisning, bedö mning, utvä rderng etc. LR tar fram stö ddokument kring viss IT-utveckling. Rektorerna sä tter
må l och arbetar framå t.

2.2

Tjänster

AÅ G producerar och tillhandahå ller sjä lv bland annat nedan de�inierade IT-relate-

rade tjä nster
• Support

• Service på plats

• OÖ vervakning

• Beredskap

• Licenshantering

• Sä kerhet (ä ven access och identitet)

• Compliance- stö d fö r regeluppfyllnad policy/ kompetens/ resurser

• Projektledning
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• Fö rvaltningsmodell

• Upphandling

• Arkitektur

AÅ G producerar och tillhandahå ller sjä lv bland annat nedan de�inierade tjä nster

inom Bas IT

• Applikationsdrift

• Applikation som tjä nst

• Klienttjä nster

• Utskriftstjä nster

• Datacenter (drift)

• Nä tverk och kommunikation

2.3

System i drift

Nedan en del av de applikationer och tillä mpningar som AÅ G anvä nder i sin verksamhet.

2.3.1

Microsoft Office – Office 365

AÅ G erbjuder bå de Of�ice 365 samt hela Of�icepaketet inom verksamheterna. Effektivt då det gå r att kombinera dessa med lä rplattformen. Inget skarpt vä gval har

gjorts pga. må nga olika behov. Samtliga studerande och anstä llda har också rä tt att

utan kostnad installera Of�iceprogrammen på privata enheter. Denna rä ttighet upphö r då en anstä lld slutar eller då den studerande lä mnar skolan. Of�ice 365 ingå r

utan extra kostnad fö r AÅ G i helhetsavtalet med Microsoft som omfattar så vä l operativsystem som en rad olika Microsoftprogram.
Leverantö r: Microsoft
Enhet: AÅ G, AÅ L, AÅ YG

2.3.2

G-Suite

Vissa lä rare anvä nder Googles produkter istä llet fö r lä rplattform och Of�ice 365. Det

ä r frä mst produkterna Classroom och Googles of�ice-program som anvä nds men

ä ven Hangouts och andra delar av produktpaketet. G-suite ä r gratis fö r AÅ G att an-

vä nda.

Leverantö r: Google
Enhet: AÅ G, AÅ L, AÅ YG

2.3.3

Antagningssystem

AS400 anvä nds idag som antagningssystem, stå r hos LR. Avveckling tidigast å r

2020. En ny lö sning ä r ett må ste och har hö g prioritet. AÅ G kö per lokal support av

AÅ da fö r detta. OÖvriga Finland anvä nder utbildningsstyrelsens webbtjä nst Studieinfo.�i fö r ansö kan och antagning men AÅ land har inte få tt komma med ä nnu. Fö rhandlingar på gå r med Utbildningsstyrelsen i Finland.

Leverantö r: AÅ lands landskapsregering (support AÅ da)
Enhet: AÅ G
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2.3.4

Ansökningssystem

Fö r den samå lä ndska elevantagningen anvä nds en webbansö kan som ä r utvecklad i
samarbete med Strax kommunikation. Till ö vrig utbildning anvä nds ansö kningsfunktionerna i Wilma.

Leverantö r: Strax kommunikation/ Visma Inschool
Enhet: AÅ G

2.3.5

Studieadministrativt system

Primus. Studieadministrativt system som innehå ller uppgifter om samtliga an-

stä llda och studerande samt studieprestationer och till dessa hö rande kringuppgifter.

Primus hanteras av AÅ G:s studieregisteradministratö r som ä r anstä lld inom IT-av-

delningen. Endast ett få tal anvä ndare har å tkomst till Primus. T.ex. lä rare skö ter alla
sina studieadministrativa arbetsuppgifter via Wilma. Primus hostas av IT-avdelningen. I samma hostingmiljö ingå r ä ven AÅ lands folkhö gskola.

Utredning på gå r med syftet att klarlä gga om alla skolor på AÅ land kunde hostas i

en gemensam multiPrimus hos leverantö ren Visma.

Wilma ä r webbgrä nssnittet mot det studieadministrativa systemet Primus och ä r

den del av systemet som de allra �lesta anvä nder. Systemet tillhandhå ller funktioner
fö r studerande samt vå rdnadshavare med bland annat schema, frå nvarorapportering och bedö mning.

Leverantö r: Visma Inschool
Enhet: AÅ G, AÅ L, AÅ YG

2.3.6

Lärplattform

Som lä rplattform anvä nds Fronter. Samma leverantö rs lä rplattform It´s Learning ä r
under test och utvä rdering. Lä rplattformen anvä nds fö r undervisning, distanskurser, kursmaterial, inlä mningsuppgifter etc.
Leverantö r: Fronter/It´s Learning AS
Enhet: AÅ L, AÅ YG

2.3.7

Lönehantering

AÅ G skickar ö ver underlaget till LR som �ilö verfö ring. Lö nekopplingen gö rs frå n tids-

rapporteringssystemet till lö nesystemet.

Leverantö r: Tillhandahå lls av AÅ lands landskapsregering
Enhet: AÅ G

2.3.8

Budget/ekon. system

Hypergene. Gemensamt system med LR (budget, lö n och HR). Systemet anvä nds
frä mst fö r budgetrapporter. Har ej implementerats annat ä n på vä ldigt lå g nivå i
verksamheten då bland annat viktiga kopplingar till ekonomisystem saknats.
Leverantö r: Tillhandahå lls av AÅ lands landskapsregering
Enhet: AÅ G , AÅ L, AÅ YG

2.3.9

Fakturasystem

Palette. Fakturasystem gemensamt fö r alla landskapsmyndigheter.
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Leverantö r: Tillhandahå lls av AÅ lands landskapsregering
Enhet: AÅ G , AÅ L, AÅ YG

2.3.10 LPA

Filö verfö ring frå n AÅ G:s tidsredovisningssystem.

Leverantö r: Tillhandahå lls av AÅ lands landskapsregering
Enhet: AÅ G , AÅ L, AÅ YG

2.3.11 Tidsredovisning
Tidomat. Anvä nds fö r frå nvaro/nä rvarorapportering, ledighetsansö kan och lunchkö p.

Leverantö r: Tidomat AB
Enhet: AÅ G, AÅ L, AÅ YG

2.3.12 Intranät
Drupal. Ett intranä t byggdes upp under hö sten 2015-vå ren 2016. Intranä tet bidrar
till att ö ka transparensen samt stö dja informations�lö det och kommunikationen i
organisationen.

Leverantö r: Strax kommunikation
Enhet: AÅ G, AÅ L, AÅ YG

2.3.13 Webbplats
Drupal. Ny webbplats lanserad 20.6.2018
Leverantö r: Strax kommunikation
Enhet: AÅ G, AÅ L, AÅ YG

2.3.14 Info-TV-system
Xibo (open source). 33 skä rmar runt om i byggnaderna. Innehå ll och schemalä ggning av layouter skö ts centralt.
Leverantö r: Xibo

Enhet: AÅ G, AÅ L, AÅ YG

2.4

Resurser i drift

De�inition: Med resurser menar vi hå rdvara

Alla tillä mpningar ligger på ca 40 virtuella servrar och generellt sett så �inns inga

krav på 24/7 drift, vanlig arbetstid fungerar fö r support. AÅ G har hittills varken krä vt
av sin IT-avdelning eller av landskapsregering få tt lov att ha beredskapsjour fö r ITsupporten. AÅ G tillhandhå ller egen infrastruktur och lokaler fö r att drifta serverparken.

Serverracken ä r kö pta och 90 % av serverparken gå r på SUSE Linux dä r vissa un-

dantag av tillä mpningarna krä ver Windows server.

Speglingen av de virtuella maskinerna sker lokalt. Backup sker på separat lokat-

ion och kö rs inkrementellt varje natt, full backup på helgen.

Lagringslö sningen bestå r av primä r och sekundä r lagring. Primä ra lagringen be-

stå r av 2 enheter med lagringskapacitet 2 x 24 x 900 GB 10 K SAS 2.5” (43,2 TB
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brutto, drygt 30 TB netto). Den sekundä ra lagringen bestå r av en enhet, med 12 x 6

TB 7.2 K NL SAS HD, 72 TB totalt. Den virtuella servermiljö n (VMware) utnyttjar tre
fysiska servers med vardera 256 GB RAM (16 x 16 GB RDIMM) (max 768 GB).

Studerande tillå ts anvä nda egen IT-utrustning i skolorna. Alla mobila enheter

som ä r AÅ Gs ö vervakas med hjä lp av Microfocus Zenworks MDM.

2.5

Beskrivning av resurser i produktion

Tabellen listar en del av systemlö sningarna vid AÅ lands gymnasium
Typ av lösning

System

Serveroperativ (huvudsakling)

SUSE Linux

Microsoft program

Hyresavtal Of�ice + Windows alla versioner, O365
staff+students

Directory service
Anti-virus
Backup

Virtualisering
Brandvä gg
Proxy

Lä rplattform

E-post/kalender/kontakter
Webbplattform
Intranä t

Helpdesk

Medfö ljande kon�iguration fö r anvä ndaren
Distribution av program

Standardklassrumsutrustning
Mobilabonnemang totalt

Tillgå ng till �ilserver (hemkatalog mm) externt
och frå n mobila enheter

F-secure

Symantec BackupExec

VMWare, samtliga servers virtuella
PfSense

Ingen proxy

Fronter, It´s Learning, G-suite, O365

Groupwise 18 + Groupwise Mobility fö r mobilsynk
Drupal
Drupal

ZenDesk

Ja, vi kan vä lja per device eller user vilka policyn
som gä ller.

Ja, fullstä ndigt centraliserat via Zenworks Control
Center

Dator, projektor/duk/whiteboard, hö gtalare, wlan,
Apple-TV i ca 50 klassrum
ca 70

Ja Microfocus Filr

Mobila utskrifter

Ja, Microfocus Mobile iPrint

Administration av mobila enheter

Ja, Zenworks Mobile Device Management. Fullstä ndig kontroll (appdistribution, location, remote
wipe, distribution av instä llningar och behö righeter.

Imaging (kloning av datorer)
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NetIQ e-Directory

En (1) basimage gemensam fö r samtliga modeller,
kloning via Zenworks imaging (PXE). AÄ ven multicast

Programuppdateringar
Licenshantering
Rapportering/inventering

2.6

Zenworks patch management (ZPM). De �lesta program.
Zenworks Asset Management
Zenworks Reportning

Arkitektur

Kapitlet utgå r detta å r.

2.7

Organisation och Support

IT-avdelningen leds av IT-chefen som ä r direkt understä lld fö rvaltningschefen. IT-

avdelningen ligger vid myndigheten AÅ lands gymnasium. IT-avdelningen ansvarar

bland annat fö r drift, utveckling, support och upphandlingar inom IT samt fungerar

som en serviceenhet/stö dfunktion fö r studerande och personal vid de bå da sko-

lorna samt myndigheten. Avdelningen har fem anstä llda. Dessa ä r: IT-chef, två sys-

temansvariga, en IT-assistent samt en studieregisteradministratö r. IT-avdelningens
personal har dä rutö ver ett dagligt tä tt samarbete med skolornas IKT-handledare
(en per skola).

Fö r hantering av supportä renden anvä nds en helpdesklö sning (molntjä nst).

AÄ ven IKT-handledarna ingå r i supportgruppen. Support ges till alla anstä llda och
studerande samt till vå rdnadshavare och gä ster.

De �lesta undervisningslokaler vid AÅ L och AÅ YG har fö ljande utrustning: lä rarda-

tor, projektor, projektorduk, hö gtalare, LAN, WLAN. Dä rutö ver har �lertalet klass-

rums utrustas med Apple-TV och auditorierna har ä ven mic-system. I de datasalar

som �inns ä r olika specialsystem installerade. IT-avdelningen ansvarar fö r att all utrustning fungerar alla dagar, kl. 8-16.

2.7.1

Stöd inom organisationen

AÅ G IT har ett starkt stö d fö r sin koppling till verksamheten. De två IKT-handledarna

ger stö d till lä rare och studerande på heltid. IKT-handledarna ä r IT-pedagoger som

stö djer den pedagogiska anvä ndningen av hå rd- och mjukvara i undervisningen.

IKT-handledarna har en nyckelroll i att uppmuntra till olika IT-pedagogiska/didaktiska lö sningar/undervisningssä tt och de utgö r en viktig lä nk mellan IT-avdel-

ningen och den pedagogiska verksamheten. IKT-handledarna ä r understä llda re-

spektive skolas rektor.

Nä r det gä ller accessfrå gor vä nder sig verksamheterna till en och samma support.
På intranä tet �inns ä ven manualer och olika stö ddokument.

Grovt sett kan sä gas att IKT-handledare och IT-assistent skö ter Level 1 supportä -

renden men hela IT-personalen – inklusive IKT-handledarna - arbetar som ett team
dä r det viktigaste ä r kundservicen och inte på vilken supportnivå ä rendet ligger.

IT-SAMORDNINGSPLAN
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3

Trender

AÅ lands gymnasiums nyckeltal som visar hur verksamheten har utvecklats i relation
till IT.

AÅ G totala budget (M€)

2014

2015

2016

2017

2018

16 824

21 406

18 697

18 182

17 834

17 438

Varav IT-budget

667 000

635 000

450 000

528 000

550 000

541 000

Total IT investeringar

250 000

580 000

270 000

280 000

180 000

140 000

5

5

AÅ G totala antal anstä llda
Investeringsbudget IT
Budget fö r IT lö pande
IT antal anstä llda

234

175 000
410 000
5

197

175 000
460 000

• Fö rvaltningssorganisation

5

192

220 000
420 000
5

188

200 000
410 000
5

194

100 000
460 000

̶ På budgetnivå , beslutsnivå och operativ nivå

• Tjä nstekatalog

̶ Tjä nsternas funktion och bestä llningsmetod samt beslutsinfo (ej t.ex. priser)

• ITIL/ TRIM

̶ Taktisk nivå och operativ nivå , rollfö rdelning. Strategisk nivå behö ver renodlas

• IT Management processmognad
̶ Nä rmast proaktiv nivå

3.1.1

Kvalitetsrevisioner:

• AÅ lands gymnasium 2011-2017 – utvä dering fö r utveckling (AÅ SUB, 2018)

• Kartlä ggning av budgetprocessen och den ekonomiska uppfö ljningen (KPMG,
2014)

• Landskapsregeringens revision, effektivitetsrevision (2014)

4

Framtiden

AÅ Gs IT-miljö ä r med sina ca 1500 anvä ndare, drygt 150 undervisningslokaler och ca

1 000 datorer, drygt 80 skrivare, ett hundratal projektorer, ca 250 mobila enheter
osv en av de stö rsta IT-miljö erna på AÅ land.

IT chefen fö r en kontinuerlig dialog med skolornas rektorer om deras behov och

lyfter fram detta i sin verksamhetsplanering. IT chef sammanstä ller IT plan, budget
och handlingsplan fö r verksamhetså ret.

Fö rvaltningsplan, samband med budget och kvalitetsledningssystem fö r proces-

ser dä r IT kan vara en del mer som komplement. IT behovet gå r hand i hand med
budgeten dä r verksamhetens behov stä ller krav på IT.
12

2019
194

50 000

420 000

AÅ G ombesö rjer idag egen upphandling av arbetsplatsdatorer. Infö r varje upphand-

ling de senaste å ren har AÅ das upphandlingar beaktats men hittills har AÅ G inte avro-

pat produkter inom AÅ das ramavtal, antingen av ekonomiska eller prestandaorsaker.

AÅ G har inte samma verksamhetså r som AÅ da. AÅ G upphandlar lö pande under å ret då
behov uppstå r. AÅ G vill inte lyfta detta som ett samordningsexempel.

4.1

Drivkrafter

AÅ G har identi�ierat fö ljande fö rä ndringar i framtiden:
• Verksamhetens behov

• Teknik

• Regulatoriska aspekter

• Myndigheter (LR, elever, fö rä ldrar m�l)

• OÖ vrigt

4.2

Behov av utveckling

AÅ G ser fö ljande behov av utveckling eller fö rä ndring relaterat till IT-tjä nster, system
och resurser:

I fö rsta hand behö ver landskapsregeringen garantera funktion och support fö r de

myndighetsgemensamma systemen. Fö rutom att varje system bö r vara fullt funkt-

ionsdugligt behö vs också en bä ttre fortbildning och support fö r produkterna. En federerad inloggning fö r samtliga myndighetsgemensamma system skulle vara vä lkommet så vä l ur tillgä nglighetsperspektiv men ä ven ur ett sä kerhetsperspektiv.

4.2.1

Tjänster

En tjä nst som �inns i Finland, men inte på AÅ land ä r Koski. Koski ä r ett centraliserat

system som staten Finland anvä nder fö r att samla information om alla studerandes
studieprestationer och studierä tter i en och samma tjä nst. Informationen samlas in
via grä nssnitt direkt frå n utbildningsarrangö rernas administrationssystem fö r stu-

derande. Tjä nsten kommer att anvä ndas fullt ut å r 2019 i Finland. Datat som lagras i
Koski-databasen anvä nds fö r beslutsfattande rö rande t.ex. studierä tter och bidrag

(studiestö d, t.ex).

På AÅ G rå der osä kerhet kring AÅ lands medverkan i Koski. AÅ G har inte behö righet att

bestä mma i ä rendet utan må ste fö rlita sig på att utbildnings-och kulturavdelningen

vid AÅ lands landskapsregering skö ter ä rendet och ordnar fö r AÅ lands deltagande. Om
inte AÅ land kommer med riskeras studerandes rä ttssä kerhet.

4.2.2

System

Nya eller utvecklade system som behö vs.

4.2.3

Resurser

Nya eller utvecklade, investeringsbehov och inkö p nä sta å r, samt nä rmaste 3 å r.

AÅ Gs serverutrustning kan nä rma sig slutet på sin livscykel kring 2021. En eventuell

samverkan med AÅ da gä llande serverkapacitet kommer då att utredas som ett av al-

ternativen fö r den framtida serverutrustningen.

IT-SAMORDNINGSPLAN
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4.3

Behov av avveckling

4.3.1

Tjänster

4.3.2

System

4.3.3

Resurser

4.3.4

Arkitektur

5

Mål för myndighetens samordning

5.1

Myndighetens målbild- översikt

AÅ G har i samband med skolsammanslagningen 2011 tagit ett stö rre grepp fö r att

lyfta teknik och arbetsmetoder inom IT. AÅ G har upprä ttat en �lexibel, lä ttrö rlig och
kostnadseffektiv IT miljö i relation till antalet anvä ndare. Samordning av AÅ G:s in-

terna IT-miljö berö rs dä rfö r inte i detta skede då AÅ G bedö mer att man i nulä get har
en vä lfungerande IT-management.

AÅ G ä r också ö ppna fö r samverkan till den del AÅ da har kapacitet och fö rmå ga att

leverera med rä tt kvalitet. Dessa mö jligheter kommer att kunna identi�ieras allt eftersom AÅ da utvecklas med start fö rsta kvartalet 2019 och lö pande de nä rmaste
å ren.

Områ den dä r AÅ G ä r positivt instä llda till samverkan

• Etablering av ett organiserande samarbetsorgan som kontinuerligt organiserar
olika nä tverksträ ffar fö r erfarenhetsutbyte mellan organisationer samt externa
utbildningar inom olika områ den (t.ex. Of�ice 365, Google-produkter, informat-

ionssä kerhet, ITIL, GDPR mm.).

• AÅ da Ab som en upphandlingscentral fö r gemensamma IT-upphandlingar med

sä rskilt fokus på ramavtal som alla delä gare i AÅ da Ab kan avropa produkter och
tjä nster frå n.

• Identi�iering av områ den dä r det �inns en verklig verksamhetsnytta med myndig-

hetsgemensamma system, dä r t.ex. lö ne- och personaladministration, beslutsstö d
och ekonomi bö r få sä rskilt fokus. Myndigheter underlydande landskapsrege-

ringen bö r hö ras och vara delaktiga då gemensamma administrativa system planeras, upphandlas och fö rverkligas. Detta bland annat fö r att garantera att nya
system kan integreras med myndighetsspeci�ika system.

• Mö jligheter till en kostnadseffektiv gemensam serverhall.

• Federerad inloggningsportal mot de myndighetsgemensamma systemen.

• Spegling (co-location) av serverhallen.

5.1.1

2019 och 2020

• Fortsatt samordning och utveckling av samarbete kring myndighetsgemen-

samma administrativa system (LPA, Hypergene, Palette…). AÅ G ö nskar tydligare
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information om roller, support etc. I dagslä get olika personer beroende på vilket
system det handlar om.

• Etablering och deltagande i samarbetsforum mellan myndigheter

• Spegling (co-location) av serverhallen utreds fö r att å stadkomma fö rbä ttradt

lä ge gä llande ofö rutsedda hä ndelser som kan på verka tillgä nglighet (kris och katastrofskydd)

5.1.2

2021

• Utredning av mö jligheterna till samordning av serverkapacitet och mö jlig konsolidering av serverdrifttjä nster upp till OS nivå under AÅ das regi.

• Fortsatt samordning och utveckling av samarbete kring administrativa system

• LPA, Hypergen, Palette

• Etablering och deltagande i samarbetsforum mellan myndigheter

5.2

Myndighetens målbild - detaljer

AÅ G må lbild gä llande samordning

• LPA, Hypergene, Palette. Fortsatt samordning och vidareutveckling. AÅ G ä r

tvungna att anvä nda dessa system men ä r inte nö jda med fö rvaltningen av dessa
system. Vi saknar kommunikation frå n LR.
̶ LPA (�ilö verfö ring),
̶ Palette (webb)

̶ Hypergene (webb)

• Serverkapacitet

̶ Det kan �innas ett behov av att se ö ver serverkapaciteten 2021 då den egna
serverutrustningens livscykel kan bö rja nä rma sig slutet.

̶ Fö rutsä ttningar ä r att AÅ G personal må ste ha fullstä ndig å tkomst till utrust-

ningen, så vä l fysiskt som på distans med fulla behö righeter oavsett var serverhallen ä r belä gen.

̶ AÅ G kan tä nka sig ett samarbete med AÅ da med fö rutsä ttningen att det kan gö ras på ett kostnadseffektivt sä tt.

̶ Vissa system kommer att behö va placeras lokalt hos AÅ G fö r redundans.

̶ AÅ G vill titta på alla mö jligheter. Rä kna på kostnad, det ska lö na sig. Samordning kan betyda mer kostnad initialt.

• Samarbetsforum och kompetensutveckling

̶ Det �inns ett intresse fö r samarbetsforum mellan myndigheter. AÅ G kommer att
vara med och gå r gä rna bredvid planen fram till 2021 men sitter trygga i sin
bå t.

• AÅ G kan inte vara med ö verallt men forum lå ter bra fö r att fö rbä ttra samarbete,
hitta fö rbä ttringsområ den och hitta nya mö jligheter.

AÅ G ö nskar bä ttre service och vill fö rbä ttra de områ den som redan samordnas idag.

IT-SAMORDNINGSPLAN
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5.2.1

ÅGs undantag gällande samordning

OÖvriga områ den fö rutom de tre ovannä mnda punkter undantas i denna fö rsta plan
frå n samordningen.

Exempel på lö sningar som undantas samt motivering:

• Microsoft Of�ice - MS Of�ice365 fungerar bra som det ä r nu och ombesö rjs av AÅ G

som få r sä rskilda skollicenser. O365-inloggningarna ä r kopplade via en IDM frå n

det studieadministrativa system och lå ngt automatiserat. I samma automatise-

ring ingå r ä ven inloggningar till lä rplattform och Googles G-suite. Fungerar som
en intern federation unikt fö r AÅ lands gymansiumgymnasium.

• Bas IT

I nulä get upplever vi att AÅ G har en hö gre nivå på ,teknik, service och mognadsnivå

ä n ö vriga myndigheter. Vi har bland annat ett vä l fungerande nä t med tillrä cklig kapacitet och sä kerhet samt systematisk hantering ä ven av mobilsä kerhet.
• Applikationsdrift

• Applikation som tjä nst

• Klienttjä nster

• Utskriftstjä nster

• Datacenter (drift)

• Nä tverk och kommunikation

5.2.2

IT-relaterade tjänster och metodik

I nulä get ser AÅ G att det �inns planer fö r att ö ka AÅ das kapacitet och fö rmå ga till att

fö ra en kontinuerlig kunddialog och bli en proaktiv tjä nsteleverantö r. AÅ G ä r ö ppna
fö r dialog vid lä mpliga tillfä llen, fö r utvalda tjä nster och kompetensutveckling.

Fö r de system som idag ä r samordnade (LPA, Hypergene, Palette) saknas en fungerande kommunikation och fö rvaltningsmodell så ytterligare samordning bö r fö re-

gå s av att få existerande samarbeten att fungera bä ttre. AÅ G deltar gä rna i en dialog
och ett arbete som konkretiserar vad denna fö rbä ttring innebä r.

5.2.3

Samordningskarta

Se bilaga. LPA, Palette, Hypergene, e-upphandlingssystemet – samordnas. 2021 ut-

vä rderas samordning av serverutrustning. OÖvriga system och tjä nster ej aktuella fö r
samordning i detta skede.

6
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