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Förord

Ett beslut togs under 1998 om nio olika utvecklingsuppdrag varav projekt IT 
2003 är ett uppdrag.

IT 2003 skall se över SRV’s nuvarande IT-strategi samt ta fram en 
handlingsplan för verkets framtida arbete med IT-frågor.

Projektet genomförs med stöd av en projektgrupp och en styrgrupp under 
ledning av Åke Lindström. IT 2003 samordnar de fem underprojekten:

> Informationsstruktur och kunskapsförmedling

> IT i Räddningsverkets utbildningsverksamhet

> Teknisk IT-infrastruktur

> IT-hjälpmedel för kommunal räddningstjänst

> GIS försörjning

Dessa underprojekt skall ligga till grund för IT-strategin och 
handlingsplanen.

Föreliggande rapport behandlar ” Teknisk IT-infrastruktur ”. Rapporten 
beskriver inte några färdiga lösningar utan ger förslag på vad som bör 
studeras vidare.
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1. Sammanfattning

Som en del av förändringsarbetet SRV2003 har delprojektet ”Teknisk IT- 
infrastruktur” bedrivits under perioden 1999-04 till 1999-09.

Arbetet utfördes i fyra steg.

Nuläge.

- Målbild.

Handlingsplan.

- Sammanställning.

Med teknisk IT-infrastruktur avses, något förenklat, den IT-plattform på 
vilken tillämpningsprogram körs och till vilken olika programsystem 
ansluts. Sammanfattningsvis är det allt som möjliggör kommunikation 
mellan system och användare.

Nuläget för teknisk IT-infrastruktur har dokumenterats enligt OSE (Open 
System Environment). Kortfattat ser man i nulägesbeskrivningen att dagens 
IT-infrastruktur är robust men:

- flera separata nät.

- begränsad kapacitet vad gäller multimediala tillämpningar.

möter ej krav på drifts- och informationssäkerhet som kommer ställas 
inom snar framtid pga. externa intressenters krav på access till SRV's 
system.

- omfattande mängd program installerade på klienter, 

dubblerad datalagring i centrala system.
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Målbilden för den tekniska IT-infrastrukturen omfattar följande
huvuddelar:

- verksamhetsnära IT och den tekniska infrastrukturen ska vara oberoende 
av varandra så långt tillgängliga standards och gränssnitt tillåter.

omfattande kopplingar mellan SRV’s interna system och publika nät 
(WWW).

- totala kraven på kommunikationskapacitet i SRV’s nät och förbindelser 
till andra nät upp till 100 ggr dagens kapacitet.

- tillhandahålla nätbaserade informations- och utbildningstjänster (som 
ska kunna debiteras baserat på nyttjande).

- informationslager baserade på presentationsoberoende internationella 
standards (SGML / XML) med gränssnitt mot mobila och stationära 
brukare.

- alla nät (tele, data, videokonferens m fl) är IP-nät - logiskt flera nät men 
fysiskt ett nät (med ev. redundans för ökad driftsäkerhet).

- säker och globalt tillgänglig meddelandehantering (fax, e-post, röst och 
video) med identifiering, auktorisation och central styrning av 
kryptering.

- verksamheten kan i ökad omfattning själva välja klient för sitt operativa 
arbete. Klienterna blir mer dedicerade för viss arbetssituation/moment 
men tunnare (färre program installerade i klienten).

Handlingsplanen anger aktiviteter som ska genomföras för att närma sig 
och slutligen uppnå målbilden.

I förslag till handlingsplan anges aktiviteter som kan genomföras omgående 
(Nu) och vilka aktiviteter som ska göras senare (På sikt).

Handlingsplanen kan sammanfattas i följande övergripande områden av 
aktiviteter:

- enhetliga kommunikationsgränssnitt för anslutningar och applikationer.

- separera bearbetningslogik från lagring (program skiljt från data).

- enhetliga lagringsformat.

- integration av flera nät till ett (IP-) nät.
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Migrering mot målmiljön bör ske gradvis under några år, varvid anpassning 
till kraven från verksamheten samtidigt sker gradvis. Med ledning av 
teknikutvecklingen inom området, bör SRV anskaffa och installera system 
för analys och informationslager. IT-enheten har i dagsläget kommit långt 
när det gäller enhetlighet vad gäller utrustning. Nu bör man också ta ett 
grepp på systemen och dess datalagring.

Traditionellt har IT-enheten inte bevakat telefonin, men detta krävs nu med 
hänsyn till de nya kraven på infrastruktur. SRV skulle vid en uppgradering / 
integration av telefonin minska kostnaderna samtidigt som SRV skulle 
erhålla en betydligt bättre funktionalitet. Detta har studerats speciellt och 
beskrivs i bilaga 8.

En viktig förutsättning för att möjliggöra genomförandet av aktiviteterna i 
handlingsplanen är att SRV har en IT-organisation som ansvarar för hela 
den tekniska IT-infrastrukturen.

Sammantaget bedöms SRVs möjlighet att realisera handlingsplanen vara 
göda eftersom:

nuläget visar att SRV är väl framme när det gäller pågående uppbyggnad 
av IT-infrastrukturen.

analysen av målbilden visar att en oberoende koppling mellan 
verksamhet och den teknisk infrastrukturen behövs för en framtidssäker 
utveckling av IT-plattformen. SRV bevakar/genomför redan nu olika 
aktiviteter för att nå detta mål.

- kommande förändringar mot målbilden kan ske på rimlig 
investeringsnivå.
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2. Syfte

Delprojektet skall belysa den tekniska IT-infrastrukturen så att 
Räddningsverket kan säkerställa en robust och framtidssäker plattform.

3. Beställare

Projektarbetet har beställts av Mats Jonsson, Räddningsverket, IT-enheten, 
Karlstad. Uppdragskoordinator har varit Mats Ribbhagen, Räddningsverket, 
IT-enheten, 651 80 KARLSTAD, tel +46-(0)54-104196, e-post 
mats.ribbhagen@kd.srv.se.

4. Utförare

Delprojektet har genomförts av Netnova Development AB i samarbete med 
personal från SRV's IT-enhet.

Arbetet har utförts genom "workshops", möten och intervjuer.

Netnova Development AB kan kontaktas på följande sätt:

Adress

Regementsgatan 21A 

653 40 KARLSTAD 

Telefon

+46-(0)54-175800 vxl.
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Deltagare i projektet från Netnova har varit:

Patrik Bångerius patrik.bangerius@netnova.se

Hans Alguren 

Per Sidetun

hans. al guren @ netnova. se

per.sidetun@netnova.se

5. Metod

Projektet har genomförts under perioden från maj till september 1999 med 
företrädare för SRV och Netnova.

Vid nulägesbeskrivningen har vi använt en modell kallad OSE - Open 
System Environment. Detta är en standard enligt IEEE (Institute of 
Electronic and Electrical engineers) och benämns POSIX 1003:23.

Vid målbilden har hänsyn tagits till nuläget, verksamhetskrav, omvärlden 
samt trender.

Med handlingsplanen har resultatet från de två föregående stegen använts 
som underlag.
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6. Nuläge

6.1 Inledning

För att på ett ordnat och verksamhetsövergripande sätt kunna kartlägga, 
förändra och vidareutveckla den Tekniska IT-infrastrukturen har denna 
nulägesbeskrivning tagits fram.

Vi har använt en modell kallad OSE - Open System Environment (beskrivs i 
kapitel 6.2).

Vi har arbetat med tre logiska nivåer:

IT-ramverk består av ett eller flera IT-områden.

- lT-område bestående av en eller flera Tekniska komponenter.

Teknisk komponent som använder ett antal IS- och IT-tjänster.

Dessa logiska nivåer beskrivs i kapitel 6.2.

Den teknisk infrastruktur kan definieras med de "komponenter" som binder 
samman de olika funktionerna som ett företags ramverk eller nät består av.

Analys

Berörda verksamhetsdelar: Karlstad (Centralförvaltning) och de fyra 
skolorna har påbörjat en investering i komponenter för datanätet som i 
framtiden även i viss mån kan användas för video- och telefoni- 
överföringar inom SRV. De separata video och telefoninäten bör när avtalen 
så tillåter ses över, integreras och omförhandlas med tanke på de egna 
kopplingarna inom SRV. Mobila telefonin bör man omgående se över och 
"likriktas" (terminaler, operatörer, abonnemangsformer mm). Detta för en 
mer kostnadseffektiv och stabilare miljö. Utöver detta bör man även se över 
de system som används och om möjligt låta flera områden använda samma 
system istället för ett eget områdesspecifikt system. För mer ingående 
information hänvisas till kapitel 7, målbild.
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Möjligheter

Den nya teknologi som växer fram i form av snabbare access och 
standardiserade protokoll ökar SRV's möjligheter till integration mellan de 
olika IT-ramverken. Detta har SRV genom en standardiserad IT-verksamhet 
stora möjligheter till, men då behöver även tal och video standardiseras i 
likhet med IT-verksamheten.

6.2 Beskrivning

För att på ett ordnat och verksamhetsövergripande sätt kunna kartlägga, 
förändra och vidareutveckla den Tekniska IT-infrastrukturen behövs en 
beskrivningsmodell som kan användas för alla existerande och framtida 
system.

För detta har IEEE (Institute of Electronic and Electrical Engineers) tagit 
fram en standard. Standarden benämns POSIX 1003.23. Med hjälp av den 
kan man skapa s k OSE (Open System Environment) Profiles.

I detta dokument används beteckningen OSE för beskrivningsmetoden. För 
SRV används OSE för kartläggning och dokumentation över nuläget av den 
tekniska IT-infrastrukturen.

För SRV's del begränsat vi oss till de tre översta nivåerna IT-ramverk, 
IT-område och Teknisk komponent. Den lägsta nivån, IT-tjänstemodell har 
vi bedömt vara komplex och inte tillför något till den tekniska 
IT-infrastrukturen.

13 (51)



IT-Ramverk

Teknisk komponent
Använder
IS-tjänst
IT-tjänst

IT-Område

Figur: IEEE.s referensmodell för OSE

I figuren ovan används IEEE:s beteckningar.

Anpassat till Räddningsverket blir beskrivningen som följer:

• IT-ramverk = Övergripande nät system.

• IT-område = Verksamhetsområde (nedbruten i verksamhetsområden 
eller geografiskt).

• Teknisk komponent = Komponent ingående i den tekniska 
infrastrukturen. Beskriver de IS-tjänster och IT-tjänster som finns eller 
ska finnas i olika komponenter i den tekniska infrastrukturen (t. ex. för 
en viss komponent av typen användardator (Klient), ett nätverksnav 
(Kommunikationsgränssnitt), en programserver 
(Bearbetningsarkitektur), en switch (Samverkansarkitektur) eller en 
databasserver (Informationsarkitektur).

• IS-tjänst = InformationsSystem-tjänst. Beskrivs i nulägesbeskrivningen 
med hjälp av de system och de verktyg som individen använder. Här 
grupperar vi även system av samma typ till en gemensam IS-tjänst.

• IT-tiänst = de underliggande strukturer som gör en IS-tjänst användbar 
(t. ex. utskrift, 2Dgrafik mm).

Man kan logiskt beskriva vår begränsning av OSE-profilen som:

- ett IT-ramverk består av ett eller flera IT-områden.

ett IT-område består av en eller flera Tekniska komponenter, 

varje Teknisk komponent använder ett antal IS- och IT-tjänster.
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6.3 Vad är teknisk infrastruktur

Teknisk infrastruktur är enkelt uttryckt de "komponenter" som binder 
samman de olika funktionerna som ett företags ramverk eller nät består av.

IT-infrastrukturen kan sägas ha flera skikt, t. ex. informationslager, 
databearbetning samt den underliggande tekniska infrastrukturen som 
möjliggör kommunikation och samverkan mellan de olika skikten.

En dimension är den applikationsmässiga som sträcker sig som ett tvärsnitt 
över flera skikt, dock nödvändigtvis inte alla. I analysarbetet har olika 
dimensioner och skikt studeras.

Teknisk infrastruktur är den grundläggande plattformen, dvs. 
dimensionerna och skikten samt kittet mellan dessa, detta är de delar 
som har hanterats.

Informations- Samverkans- Bearbetnings- Kommunikations- Klienter
arkitektur arkitektur arkitektur gränssnitt

SSIi

---

t
IStsiiiiSil■ : iSSa-

..... ....—
WHtaHHåaiimi

A

Skikt

◄--------------- ►
Dimension

Figur: Teknisk Infrastruktur i relation till de olika skikten i modellen
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För SRV har följande komponenter i den tekniska IT-infrastrukturen 
definierats:

• nätverk (switch, hubb, router, brygga).

• servrar.

• telefoniväxlar.

• videokonferens.

• klienter.

• skrivare.

• övrig hårdvaruutrustning (t. ex. modem).

Dessutom behandlas befintliga operativsystem, databaser och IS/IT- 
tjänstesystem.

6.4 Nulägesbeskrivning

6.4.1 Omfattning

Nivå: Nulägesbeskrivningen är koncentrerad till att bestämma de olika IS- 
tjänstema övergripande (flera olika system har definierats tillhöra samma 
IS-tjänst), dess koppling till de tekniska komponenterna och IT-tjänstema. 
Dessutom har IT-områden och ramverk definieras.

Avgränsning: Enligt OSE skall en IT-tjänstemodell beskrivas. Vi har dock 
bedömt att den inte tillför något värde för den tekniska IT-infrastrukturen.

Berörda verksamhetsdelar: Karlstad (Centralförvaltning) och de fyra 
skolorna.
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6.4.2 IT-ramverk

IT-ramverk = Övergripande nätsystem

Det nuvarande och övergripande IT-ramverket för Räddningsverket kan 
beskrivas som tre parallella världar, ett för datatrafik, ett för telefoni och ett 
för videokonferens. Detta kan beskrivas grafiskt som följer:

Data koppling

Internet
Karlstad

SatellitRadiolänk

Fast anslutning 

Modem anslutning

Malmby

Björröd

Skövde2

Almnäs

England

Pliktverket

Kommuner
Länsstyrelse

Sandö Skövde

RevingeRosersberg

Figur: Schematisk beskrivning över befintliga datanätskopplingar.
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Tele koppling
MalmbyAlmnäs

Rosersberg
VX

Revinge
VX

Mobiltelefoni

Karlstad
VXTelenät

Sandö
VX

Skövde
VX

Björröd
Radiolänk

Skövde2

Figur : Schematisk bild över befintliga telef omkopplingar.

Videokonferens
Koppling

Telenät
ISDN

Sandö

Karlstad

Rosersberg

Skövde

Revinge

Figur: Schematisk bild över befintliga videokonferenskopplingar.
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6.4.3 IT-områden

IT-område = Verksamhetsområde (nedbruten i verksamhetsområden eller 
geografiskt)

Eftersom Räddningsverket är indelade i avdelningar med specifika uppgifter 
så har vi bedömt att varje avdelning / subavdelning motsvarar ett eget IT- 
område.

De definierade områdena är:

V Verksledning

S Stab

I Informationssekretariatet

R Räddnings tjänstavdelningen

RoM Risk och Miljö avdelningen

T Tekniska avdelningen

U Utbildningsavdelningen

A Administrativa avdelningen

Skola(or)

6.4.4 Tekniska komponenter

6.4.4.1 Inventerade Tekniska komponenter

Teknisk komponent = Komponent ingående i den tekniska infrastrukturen. 
Beskriver de IS- och IT-tjänster som finns eller ska finnas i olika 
komponenter i den tekniska infrastrukturen (t. ex. för en viss komponent av 
typen användardator (Klient), ett nätverksnav (Kommunikationsgränssnitt), 
en programserver (Bearbetningsarkitektur), en switch (Samverkans- 
arkitektur) eller en databasserver (Informationsarkitektur).
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De tekniska komponenterna (med undantag av video- och telefoni- 
utrustning) är inom SRV hårt standardiserade av IT-enheten och är därför 
generella för SRV och inte speciella beroende på inom vilket IT-område 
man finns verksam inom.

De definierade generella tekniska komponenterna är:

WS l(nr) Generell arbetsstation för SRV (enbart kontorsautomation och 
RIB online).

WS2(nr) Generell(WSl) + tillägg av egenutvecklade och/eller 
standardsystem.

WS3(nr) Speciell arbetsstation inom SRV WS2 + t. ex. CAD ("kraftfull
maskin").

WS4(nr) Bärbara Arbetsstationer.

DB 1 Databas SQL-Base

DB2 Databas MS SQL

DB3 Databas MS Access

DB4 Databas Informix

DB5 Databas Mapper

FS(nr) Fil server

PS(nr) Utskrifter i nätverket

AS (nr) Applikations servers

NW(nr) Nätverksutrustning

TN(nr) Telefoni

CS(nr) Kommunikations servers

Not: WS1 och WS2 kan innehålla samma typ av hårdvara.

6.4.4.2 Inventerade IS-tjänster

IS-tiänst = InformationsSystem-tjänst. Beskrivs i nulägesbeskrivningen med 
hjälp av de system och de verktyg som individen använder. Här grupperas 
även system av samma typ till en gemensam IS-tjänst.
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Administrativt hjälpmedel Stöd i det dagliga arbetet 
t. ex. Balder.

Beslutsstöd Stöd och hjälp vid beslut 
t. ex. RIB online.

Bokning Bokningssystem 
t. ex. Cesar.

CAD Ritningsprogram 
t. ex. Autocad.

Databas "Lagringsplats" 
t. ex. SQL-Base.

Desktop publishing Layout stöd 
t. ex. Pagemaker.

e-post Elektroniskt brevsystem 
t. ex. Exchange.

Ekonomi Stöd för ekonomifunktionen 
t. ex. Agresso.

GIS Kart och positionssystem 
t. ex. Maplnfo.

Hypermedia "www-verktyg" 
t. ex. Frontpage.

Internet Externa www-platser för informationssökning 
t. ex. många olika.

Intranät Intern www-plats
t. ex. Internet information server.

Kommunikation System för fjärråtkomst och information 
t. ex. Citrix.

Kontorsautomation Skri vbord verktyg 
t. ex. Office 97.

Operativsystem Grundsystem för hårdvaran 
t. ex. NT 4.0 Server.

Personaladministration Stöd vid personalhantering 
t. ex. Palasso.

Planer Planeringsverktyg 
t. ex. Dart.

Prenumeration Prenumerationssystem 
t. ex. Kundrib.

Resurser System för resursadministration 
t. ex. Fordon.

Telefoni System för tal 
t. ex. Philips iS3000.

Videokonferens System för bild och ljud 
t. ex. PictureTel.

Utbildning System för utbildningsadministration 
t. ex. AsuR.

Övervakning System för övervakning av utrustning 
t. ex. HP OpenView.

Tabell: IS-tjänst kopplad mot IT-område se bilaga 1.

Tabell: IS-tjänst kopplad mot Teknisk komponent se bilaga 2.

I IS-tjänsterna ingående system se bilaga 5.
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6.4.4.3 Inventerade IT-tjänster

IT-tiänst = de underliggande strukturer som gör en IS-tjänst användbar 
(t. ex. utskrift, 2D grafik mm).

Definierade IT-tjänster för Räddningsverket med tillhörande grupper. Detta 
underlättar förståelsen av kommande kopplingar till IS-tjänstema.

OSE Tiänsteeruop IT-tiänstesruDD IT-tjänst
MMI-Tjänster Presentation GUI

2D grafik
3D grafik
Tecken
Video
Ljud
Karta

Inläggning Tecken
Ritning
Streckkod
Video
Ljud
Foto / Bild

Systemtjänster Processer Multiskörning
Realtid
Köhantering

Lokala tjänster e-post i systemet
Utskrift
Datadelning 
Användaradministration 
Godkännande (Audit)

Informationstjänster Datautbyte Post
Text
Bild
Ritning
Video
Ljud

Databas Relationsdatabas
Flat fil

Kommunikationstjänster Distribuerade tjänster Filöverföring
e-post
EDI
Fjärranvändare
Fjärranvändare (Citrix)
Veri fieri ng
Auktorisation

Åtkomst via LAN
WAN
Internet

Tabell: Definierade IT-tjänster.

Tabell: IT-tjänst kopplad mot IS-tjänst se bilaga 3.
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é.4.4.4 Detaljbeskrivning över viktiga tekniska komponenter

De tekniska komponenterna beskrivs för att ge en bättre bild av hur de 
fungerar och samverkar i arkitekturen.

Figur: Beskrivning, Tekniska Komponenter se bilaga 4:1 - 4:8.

6.4.5 Standardlista

Lista med de system som används inom Räddningsverket sorterade utifrån 
IS-tjänst. Här är det angivet vilka system som är inköpta "standardsystem" 
(S) och vilka som är utvecklade eller egenutvecklade (E) för 
Räddningsverkets verksamhet.

Tabell: Standardlista sorterad utifrån IS-tjänst se bilaga 5.

6.4.6 Produktlista

Lista med de standardprodukter (ej egenutvecklade) som används inom 
Räddningsverket sorterade utifrån IT-tjänster.

Tabell: Produktlista sorterad utifrån IT-tjänst se bilaga 6.
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7. Målbild

7.1 Inledning

Målbilden för den tekniska IT-infrastrukturen utgår från, och riktar sig 
främst till, den användande och styrande organisationen inom SRV. 
Målbilden fokuserar därför på krav ur verksamheten och dess effekter på IT- 
områden. I IT-perspektivet, det vill säga ur anskaffnings-, utvecklings-, 
drift- och förvaltningsperspektiv, är ett huvudmål att få en så oberoende 
koppling som möjligt mellan de verksamhetsnära delarna av IT-/tele-stödet 
och den tekniska IT-infrastrukturen.

Analys

Vid en oberoende koppling mellan verksamhet och teknisk infrastruktur blir 
det en tydligare uppdelning vad gäller IT-enhetens resp. övriga 
verksamheters roller och ansvar. På så sätt kan användare och beställare 
inom SRV fokusera på utveckling av verksamheten medan IT-enheten kan 
fokusera på de långsiktigt viktiga frågorna vad gäller upprätthållande av en 
bra IT-infrastruktur.

Möjligheter

Med hjälp av den oberoende kopplingen förskjuts IT-enhetens roll 
t. ex. enligt följande:

Minskar Ökar

Speciallösningar av system Bevakning och beredning av teknik, 
standarder och protokoll

Akuta stödinsatser
Analyser och lösningsförslag på uppdrag av 
övriga organisationen

Hantering av krav från verksamheten som 
efterfrågar specifik teknik (t. ex. vi ska ha ...)

Skapa heltäckande systemstöd för 
övervakning, styrning och underhåll
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IT-enhetens kunskap och erfarenhet ska i större grad användas för att skapa 
teknisk framförhållning och beredskap. Detta är en förutsättning för en 
funktionell verksamhet med ett allt mer omfattande IT- och telestöd.

Med IT-organisation menas här den samlade organisation som ansvarar för 
och tar ett helhetsgrepp inom områden för IT, telefoni, fax, kopiatorer, video 
och annan infrastrukturberoende utrustning.

7.2 Beskrivning

Målbilden har sammanställts genom visioner, krav och önskemål som SRV 
har presenterat i dokument och intervjuer. Dessutom har beaktats den 
tekniska utveckling som förutspås och de nya krav på IT- och telestöd som 
indirekt ställs från andra än medarbetarna inom SRV. Tyngdpunkten för det 
samlade IT- och telestödet kommer att allt mer förskjutas från rena 
administrativa verktyg (som t. ex. kontorsapplikationer, ekonomi, löner) till 
att vara ett redskap i utförandet av de olika verksamhetsdelarnas arbete.

Teknisk utveckling.

Viktiga trender inom IT som påverkat utvecklingen är bland annat: 

integration av tele-, video- och datakommunikation.

- ökande internationell standardisering av kommunikation (t. ex. 
protokoll, bärartjänster och övervakning) och information (främst 
distributionsformat, men även lagringsformat) med hjälp av starka 
standarder inom både system- och applikationsprogramvara.

ökning av kommunikationskapacitet genom ny teknik för ökad 
bandbredd.

- ökat tekniskt stöd för mobilitet och portabilitet (både vad gäller 
utrustning, användare och system).

- avreglering av tele- och datakommunikationsmarknaden.
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Nya kravställare på teknik.

Antalet intressenter utanför SRV som ställer direkta krav på SRY s IT- 
organisation kommer att öka. Utnyttjandet av IT som ett medel för att ge 
god funktionalitet, hög tillgänglighet och god ekonomi kommer därigenom 
att öka.

Det är flera faktorer som leder till ett ökat krav på IT-enheten, bland dessa
kan nämnas:

- den kraftigt ökade tillgången till datorer och Intemetuppkoppling från 
arbetsplatserna och hemmen (en följd av erbjudandet om förmånsdator i 
Sverige) vilket ökar kravet på åtkomst till service och information via 
utrustningen.

- en ökande betydelse av elektronisk information.

- ökning av överordnade beslut (t. ex. Riksdag och EU), satsningar och 
förordningar som direkt eller indirekt kommer ställa krav på SRV's IT- 
infrastruktur.

Intervjuer.

I intervjuer med SRV's medarbetare har det framkommit några punkter som 
kommer, om de blir genomförda, påverka infrastrukturen väsentligt.

Punkterna är en sammanfattning av intervjuerna. Trender och mål i kapitel 7 
speglar dessa intervjuers hela innehåll samt de uppräknade punkterna.

Dessa punkter är bland andra:

skolverksamheten:
- ensa "likrikta" och rationalisera.
- distansutbildning (sker mot befintliga skolor).
- 5:e virtuell skola (ny skola med egna lärare och resurser), 

multimedia applikationer.
- helpdesk system (användarhjälp och stöd).
- aktiva kopplingar mellan SRV's interna system och WWW.

"billing" debitering av tjänster mot utlandet.
dokumentlager elektroniskt, speciellt viktigt med strukturerade
dokument.

- informationsspridning elektroniskt till myndigheter, företag och 
allmänhet.

- digital hantering av ärenden inom SRV. 
tele, data och videointegrationen.
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Intervjuade inom SRV är:

Monika Rhodiner 

Åke Lindström 

Benny Ljus

Claes Forsgren via e-post

Företrädare från system- och 
tekniksidan

RIB-enheten 

Staben 

IT-enheten

Räddningsverkets skola Skövde 

IT-enheten

7.3 Vad menar vi med målbild?

Med målbild menas den väg SRV bör välja för att uppnå en oberoende 
koppling mellan verksamhet och teknisk infrastruktur. Detta gör det möjligt 
att hantera ändrade verksamhetskrav utan att behöva förändra den 
grundläggande tekniska infrastrukturen.

Det skall vara möjligt att vidareutveckla (ökad kapacitet, nya systemtjänster, 
ny teknologi) den tekniska infrastrukturen utan att ge negativa sidoeffekter 
för verksamhetens IT-organisation.

Målbilden anges som styrande för vidareutveckling och underhåll av SRV's 
tekniska IT-infrastruktur:

MÅLBILD

År 2003

Teknisk IT-infrastruktur

År 1999 ^ 
NULÄGE
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7.4 Målbildsbeskrivning

7.4.1 Omfattning

Nivå: Här beskrivs olika övergripande komponenters troliga utveckling, 
samt vad som kan komma att hända med dessa. Dessutom beskrivs den 
målbild och möjligheter de övergripande komponenterna kan tillföra 
organisationen.

Berörda verksamhetsdelar: Karlstad (Centralförvaltning) och de fyra 
skolorna.

För alla nedanstående komponenter bör en strategi tas fram så att enlighet 
och kompabilitet i största möjliga grad åstadkommes.

7.4.2 Kommunikationsgränssnitt

7.4.2.1 Vad kan/kommer att hända?

Under de senaste åren har floran av olika konkurrerande protokoll inom 
dataområdet minskat. Idag baseras allt mer av digital kommunikation, både 
inom data och tele, på IP-protokoll. Tillsammans med etablering av 
standardiserade distributionsformat för information är det möjligt att skapa 
ett enhetligt gränssnitt för anslutning av olika klienter.

På grund av den ökade floran av olika klienter (terminaler) ska inte unika 
gränssnitt skapas för var och en av dem.
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7.4.2.2 Vad kan SRV göra? / Mål

Målbild: SRV fastställer ett enhetligt kommunikationsgränssnitt, baserat på 
internationellt accepterade standards, till vilket olika typer av klienter kan 
anslutas.

7.4.3 Samverkansarkitektur

7.4.3.1 Vad kan/kommer att hända?

Ökande krav på allt mer komplex och flexibel kommunikation (olika bärare, 
dynamisk kommunikationskapacitet och åtkomst till olika 
kommunikationstjänster) leder till att sammankopplingen av olika interna 
och externa IT-resurser måste göras så fri från bearbetningslogik och 
informationslagring som möjligt. Härutöver måste avancerad och mer 
flexibel övervakning och styrning av kommunikationsresurser finnas för att 
säkerställa ekonomiskt utnyttjande, säkerhet och servicekvalitet.

Ovanstående är en förutsättning för att resurssnålt kunna nå t. ex. enhetlig 
meddelandehantering (Unified Messaging), integration av tele och data och 
erhålla ett fåtal knytpunkter mellan SRVs nät och erforderliga externa nät.

7.4.3 J Vad kan SRV göra? / Mål

Målbild: En gemensam samverkansarkitektur som handhar all 
sammankoppling av resurser i SRVs nät. Kraven på standarder är höga.
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7.4.4 Bearbetningsarkitektur

7.4.4.1 Vad kan/kommer att hända?

När kraven på ny funktionalitet, från allt fler olika intressenter ökar, blir 
kostnaderna höga vid förändring av systemen där verksamhetsspecifik och 
bearbetningslogisk data kapslas in.

7.4.4.2 Vad kan SRV göra? / Mål

Målbild: Bearbetningslogik (verksamhetslogik) ska vara fritt kopplad från 
klienter och datalagring. Klienter ska nå bearbetningslogik via ett enhetligt 
kommunikationsgränssnitt. Bearbetningslogiken ska nå data via 
samverkansarkitekturen.

7.4.5 Informationsarkitektur

7.4.5.1 Vad kan/kommer att hända?

Eftersom det är informationen i informationssystemen som är den egentliga 
tillgången, måste det säkerställas att information lagras så att den är 
accessbar, samt att den kan tolkas och presenteras även i framtiden. 
Information måste lagras, som ett spårbart original. Vidare måste data lagras 
presentationsoberoende, eftersom de flesta framtida presentationsformat är 
okända.
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7.4.5.2 Vad kan SRV göra? / Mål

Målbild: Informationsarkitekturen ska lagra all information och alla data 
som är verksgemensam för SRV. Informations- och dataformaten ska vara 
leverantörsoberoende internationella standarder (främst ISO-standarder så 
långt möjligt). Datastrukturer, relationer och begrepp ska vara stabila, såväl 
över tiden som över organisationsgränser.

7.4.6 Teknisk infrastruktur

7.4.6.1 Datanätverket

7.4.6.1.1 Vad kan/kommer att hända?

Nätverket och den tekniska infrastrukturen måste erbjuda en godtagbar 
servicenivå så att applikationer och information kan vara tillgängliga för alla 
användare (alla medarbetare samt alla externa intressenter som behöver och 
skall ha tillgång till SRV's resurser).

Det innebär t. ex. att:

- medarbetare från valfri arbetsplats ska ha tillgång till resurser i hela 
nätet.

- vid distansutbildning, vilket ställer högre krav på nätverk och 
infrastruktur i form av kommunikationskapacitet och garanterad 
leverans av kommunikationspaket för att möjliggöra användandet av 
multimedieapplikationer med ljud, video etc.

- medarbetare som jobbar hemma, samt mobil personal, ska ha 
möjligheter att nå de applikationer och den information som krävs för att 
utföra sina arbetsuppgifter.

infrastrukturen måste stödja de krav på samordning, samverkan och 
integration av applikationer som ställs i framtiden.
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7.4.6.1.2 Vad kan SR V göra ? / Mål

Den tekniska infrastrukturen ska vara väl definierad, väl inventerad och 
fokuserad till ett fåtal strategiska produkter, standarder och plattformar. 
Detta för att minimera resursåtgång och kostnader för underhåll och 
förvaltning, samt för att underlätta för de olika användarna när det gäller 
åtkomst och utnyttjande.

Alla applikationer och hårdvara i nätet ska vara övervakade via en Network 
Management applikation av kvalificerad personal.

7.4.6.2 Telenätverket

7.4.6.2.1 Vad kan/kommer att hända ?

De centrala telesystemen ska, vad gäller applikations- och 
informationsgränssnitt, göras så lika övriga informationssystem inom SRV 
som möjligt. Detta i linje med målbildens krav på enhetliga 
kommunikationsgränssnitt. Det innebär att telesystemen och datasystemen 
skall kunna dela på information som finns lagrad. Datasystem ska kunna 
komma åt sådan källinformation i telesystemen som t. ex. 
anknytningskatalog, anknytningsstatus, hänvisningsinformation och 
trafikintensitet.

Det är även viktigt att kommunikationskapacitet (t. ex. växelns kapacitet 
mot publikt nät) dynamiskt kan nyttjas av andra kommunicerande 
applikationer då det är låg telefontrafik (kvällar, nätter och helger).

7.4.6.2.2 Vad kan SR V göra ? / Mål

I målbilden ligger även att nya typer av accessnät kan komma att införas. 
Även datakommunikationsbaserad telefoni finns i målbilden, där så är 
lämpligt, t. ex. där man skall göra om ett befintligt telenät kan man istället 
dela på det existerande datakommunikationsnätet och på så sätt minska 
investeringskostnaderna. En annan besparing är att använda datanätet för att 
koppla samman telefoni mellan de olika verksamhetsplatserna och på så vis 
minska antalet telefonlinjer.
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Alla delar i SRV's nät bör vara övervakade dygnet runt av kvalificerad 
personal via en Network Management applikation.

7.4.6.3 Accessnät för klienter

7.4.6.3.1 Vad kan/kommer att hända ?

För trådlös kontorstelefoni finns, under perioden, flera möjliga alternativ.

Idag kan DECT (Digital trådlös telefon för internt bruk) vara intressant, men 
troligen en återvändsgränd. GSM 1800, i mindre utsträckning GSM 900, 
kan idag ge mobil kontorstelefoni till samma eller lägre pris som DECT. 
Fördelen är att man slipper flera klienter (både DECT- och mobiltelefon). 
Vidare kan man beroende på val av lösning, slippa egen eller hyrd 
utrustning (basstationer för DECT) som ska installeras i SRVs lokaler. För 
SRV’s val behövs en djupare analys innan målbilden kan fastställas.

Man bör därför välja vilken typ av trådlös accessform som ska gälla för 
kontorstelefoni. Valet bör baseras på investeringskostnad, trafikkostnad, 
klientkostnad och enkelhet att integrera med datanät och 
informationssystem. Målet ska vara att ha samma trådlösa accessform för 
både tele- och trådlösa dataklienter (t.ex. en bärbar dator med GSM-kort).

7.4.6.32 Vad kan SRVgöra?/Mål

Ett enhetligt kommunikationsgränssnitt bör uppnås innan år 2003. Detta 
kommunikationsgränssnitt, som även omfattar distributionsformat för alla 
önskade informationstyper, kommer ha både trådlösa och trådbundna 
accessformer.
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7A.6.4 Centrala datorer (Servers)

7.4.6.4.1 Vad kan/kommer att hända ?

Då allt fler av systemen kommer att köras i centrala datorer, måste dessa 
uppgraderas med jämna mellanrum för att hantera flera användare och 
kraftfullare system.

Antalet centrala datorer och deras placering måste baseras på verksamhetens 
behov, kapacitet, lokalers utformning etc. Det kan därför finnas ett flertal 
platser där centrala system kommer att köras.

Genom att alla centrala system kommer att vara anslutna till ett och samma 
nät, kan framtida behov med samköming av olika system komma att 
underlättas. Data, datastrukturer och relationer blir genom 
verksamhetsövergripande datamodellering gradvis mer och mer stabila och 
enhetliga, vilket gör att olika centrala datorer kan utbyta och bearbeta 
datainformation.

7.4.6.4.2 Vad kan SR V göra ? / Mål

Alla centrala datorer som finns skall vara uppkopplade i samma IP-baserade 
nät som användarna. Subnät med stora system skall dock ha möjlighet att 
uppgraderas med avsevärt större kommunikationskapacitet. Kraven på miljö 
och säkerhet kräver naturligtvis att vi har alla dessa system i lokaler med 
hög fysisk säkerhet och som är anpassade för drift och underhåll av de allt 
mer kritiska centrala systemen.
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7.4.7 Klienter/terminaler

7.4.7.1 Vad kan/kommer att hända?

Om antalet datorer med nuvarande komplexitet ökar (vilket är sannolikt) 
kommer det att leda till mycket höga (drift, underhålls och installations) 
kostnader. Detta innebär att IT-organisationen till stor del får lägga sina 
resurser på mer eller mindre akuta stödinsatser. Lägg dessutom till ökat 
distans- och hemarbete vilket gör att kraven på enkla klienter förstärks 
ytterligare.

För telefoni gäller att dagens klienter helt är skilda från datorsystemen. 
Utvecklingen på teleområdet går mot tunnare klienter (tjänster och 
intelligens i näten), IP- och serverbaserad telefoni och att dagens telenät 
byggs om till datanät.

Marknaden kommer under perioden fram till 2003 att tillföras en mängd nya 
och mer integrerade klienter t. ex. nya typer av läspennor, PDA (Personlig 
digital Assistent t. ex. Palm Pilot), elektroniska böcker, talstyrd utrustning 
mm.

Användarutrustning (Klienter)

En strategisk del är användandet av tunnare klienter (med en tunn klient 
avses här en dator med ingen eller ett fåtal installerade klientprogramvaror, 
förutom en browser) som användardatorer för användning av IT-systemen. 
Olika studier visar att med kombinationen av ett utbrett nätverk, som är 
åtkomligt för alla, och tunna klienter, som inte behöver konfigureras för 
varje applikations- och informationstyp, så kan underhållet av den totala IT 
verksamheten hållas nere. Vinsterna med tunnare användardatorer är stora 
bland annat genom att:

- antalet användargränssnitt minskar.

antalet kommunikationsprotokoll för klienterna blir färre.

- antalet installerade program i användardatorerna minskas.
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Detta leder bland annat till att:

- utbildningsbehovet på användardatorn minskar, 

minskat antal problem med datorerna.

- en dator kan leva längre utan att behöva uppgraderas eller bytas ut då 
behovet av datakraft inte ökar i samma takt.

vissa arbetsgrupper som inte har behov av datorer hela dagarna kan 
lättare dela på resurserna.

Kraven på systemet blir bland annat att:

- ett nytt säkerhetstänkande för att validera att det verkligen är rätt person 
som använder resurserna i nätet.

- det finns ett datakommunikationsnät uppbyggt inom SRV.

- det finns tillräcklig kapacitet i nätet så att det går att jobba mot centrala 
system utan att det blir dålig prestanda.

7A7.2 Vad kan SRV göra? / Mål

Målbild: Klienterna ska göras så tunna som möjligt. Målbilden anger att alla 
applikationer i princip ska kunna nås via en läsare (Web-läsare). Detta gäller 
inte strikt lokala system.

7.4.8 Säkerhet

7.4.8.1 Vad kan/kommer att hända?

IT-verksamheten ska bedrivas med högt ställda krav på säkerhet, skydd av 
personlig integritet och förtroende hos användarna.

Medarbetarna skall ha tillgång till information. Inskränkningar i 
informationstillgången skall i princip endast ske med hänvisning till 
säkerhets-, sekretess- eller integritetsskäl enligt anvisningar i IT- 
säkerhetspolicyn.
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7.4.8.2 Vad kan SRV göra? / Mål

Arkitektur, nät och säkerhet

Med en infrastruktur som ska ge alla användarkategorier tillträde till 
applikationer och information inom SRV, ställs mycket höga krav på 
säkerhet. Genom en säkerhetspolicy regleras i detalj de aspekter på säkerhet 
som är aktuella vid varje tillfälle.

Användningen av säkerhetsteknik för att säkerställa vem som använder 
systemet skall användas. Flera möjligheter finns men det troligaste är att 
använda samma teknik som banker och affärer använder för elektronisk 
handel, där man som användare har t. ex. en så kallad smart box som man 
använder när man loggar på via en vanlig WEB-browser.

Vid uppkoppling via Internet eller modem till jobbet för hemarbete kryptera 
uppkopplingen så att mail och dokument inte kan läsas av utomstående.

Det skall finnas övervakning av försök till att manipulera SRV's system och 
för att snabbt kunna sätta in motåtgärder.

7.4.9 Systemadministration

7.4.9.1 Vad kan/kommer att hända?

Med allt fler användare som blir allt mer beroende av det övergripande 
informationssystemet för att lösa sina dagliga uppgifter, skärps kraven på 
systemadministration. För målbilden gäller att störningar i det övergripande 
informationssystemet ska detekteras och åtgärdas utan att verksamheternas 
användare märker av störningarna. Detta gör att systemadministrationen 
måste utvecklas vad gäller:

- övervakning 
styrning

- underhåll
- kostnadsfördelning 

helpdesk
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7.4.9.2 Vad kan SRV göra? / Mål

Övervakning

I SRV's övergripande informationssystem bör man, från centralt system:

- övervaka funktion i nät och alla noder (inkl. anslutna klienter).

- övervaka kapacitet i nät och noder.

övervaka säkerhet i nät och noder (loggnings- och detekterings- 
applikationer).

Styrning

I SRVs övergripande informationssystem bör man, från centralt system: 

styra och fördela kapacitet i nät och noder .

- sätta prioriteter för olika användare (grupper) och olika 
informationstyper vad gäller kapacitetsutnyttjande i nät och noder.

läggas till, förändra och ta bort användare och deras behörigheter 
(konton).

- definiera och ändra villkor för övergång till alternativa nät och noder.

Underhåll

I SRVs övergripande informationssystem bör man, från centralt system, 
underhålla:

- applikations- och systemprogramvara i noder och klienter, 

informationslager (databaser).

- användarstöd, användarinformation och on-line utbildning .

Kostnadsfördelning

I SRVs övergripande informationssystem bör man, från centralt system, 
samla in debiteringsunderlag:

- för tidsbaserad fördelning av kostnader för kommunikationsnät och 
nättjänster.

- för volymbaserat fördelning av kostnader för kommunikationsnät och 
nättjänster.

38 (51 )



I SRV's nät bör man, från centralt system, fördela kostnader för utnyttjande 
av kommunikationsnät och nättjänster på:

- projekt

- geografisk enhet

- organisatorisk enhet

- externa intressenter

Helpdesk

I SRV's övergripande informationssystem bör man centralt, ha möjlighet att:

- ge hjälp via telefon, e-post och via t. ex. elektroniska frågor & svar.

- sökmöjligheter för användarna över tidigare ställda frågor och svar.
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8. Handlingsplan

8.1 Inledning

Handlingsplanen beskriver översiktligt olika möjligheter som SRV kan 
införa, för att förenkla IT-enhetens framtida arbetssätt. Man bör välja ut ett 
fåtal system för anpassning på kort sikt, med siktet inställt på samtliga. Man 
behöver inte utveckla systemen på nytt, utan man kan använda en browser- 
gateway (en konverterare som flyttar exekveringen av programmen till en 
egen centralt placerad dator) för detta ändamål.

Analys: Migrering mot målmiljön bör ske gradvis under några år, varvid 
anpassning till kraven från verksamheten därmed sker gradvis. Med ledning 
av teknikutvecklingen inom området, bör SRV anskaffa och installera 
system för analys och informationslager. IT-enheten har i dagsläget kommit 
långt när det gäller enhetlighet vad gäller utrustning. Nu bör man också ta 
ett grepp på systemen och dess datalagring.

Prioriteringar som man på kort sikt (ca lår) bör ta enligt vår bedömning är:

- enligt kapitel 8.4.

- utveckling av systemadministration och speciellt en vidareutveckling av 
befintlig Helpdesk (användandet av datorer genererar dolda kostnader i 
form av användarförsök och användarinstallationer).

- informationslager för sökning av verksgemensam data underlättar 
sökning av information, och därmed bidrar till att personalen kan fatta 
korrekta beslut.
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Sammantaget bedöms SRVs möjlighet att realisera handlingsplanen vara 
göda eftersom:

- nuläget visar att SRV är väl framme när det gäller pågående uppbyggnad 
av IT-infrastrukturen. Detta beskrivs vidare i analysen kapitel 6.1.

- analysen av målbilden visar att en oberoende koppling mellan 
verksamhet och den teknisk infrastrukturen behövs för en framtidssäker 
utveckling av IT-plattformen (beskrivs vidare i kapitel 7). SRV 
bevakar/genomför redan nu olika aktiviteter för att nå detta mål 
(beskrivs längre fram i detta kapitel).

kommande förändringar mot målbilden kan ske på rimlig 
investeringsnivå.

Möjligheter: Med en säker och homogen miljö inom hela SRV uppnås 
målet, en stabil och driftvänlig miljö. Detta underlättar vid införandet av nya 
system och tjänster. Med hjälp av nulägesbeskrivningen kan IT-enheten 
enkelt beskriva vilka komponenter som påverkas vid en förändring av den 
fysiska miljön, som verksamheten kan komma att kräva.

8.2 Beskrivning

Följande bild visar den övergripande processen från nuläget och framåt vad 
gäller användandet av P1003.23 (förklaring se avsnitt 6.2).

Planera
migrering

Identifiera
IT-infrastruktur

Identifiera
krav/behov

Definiera
IT-infrastrukturIT-strategi

Identifiera
IT-tjänster

- IT-ramverk
- IT-områden
- Tekn.komponenter
- IT-tjänstemodeller

Definiera
IT-tjänster

Införandeplan

FYSISK DESIGN

Definiera
- Standarder
- ProdukterFYSISK BESKRIVNING

Identifiera
- Standarder
- Produkter
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p
Ar 1

År 1 (1999) görs en nulägesbeskrivning med lämpliga delar ur P1003.23.

År 2+n

De följande åren startar en återkommande process där verksamhetsplanen 
ger systemområden / applikationer som ska förändras, bytas ut eller skapas. 
Dessa förändringar ger specifika verksamhetskrav på IT-infrastrukturen, 
vilka används till att utforma den nya målbilden för IT-infrastrukturen. 
Kraven kan komma från verksamhetsplanen, men öppenhet måste också 
finnas för krav som uppstår oplanerat under en verksamhetsperiod, t. ex. vid 
en uppgradering av en applikation, krävs förändringar av IT-infrastrukturen.

Tillägg mot den inledande nulägesbeskrivningen blir här att man även i 
matrisform ställer krav mot IS-tjänster, IT-tjänster, Standards och Produkter, 
vilket ger en fullständig spårbarhet i varför en förändring gjorts (detta utför 
man enbart med de applikationer som skall förändras).

8.3 Handlingsplan vad är det?

En handlingsplan beskriver hur man skall kunna nå målbilden från nuläget.

Förslag till handlingsplan visas i Bilaga 7.

8.4 Handlingsplan / Vägen mot målbilden

För att närma sig målbilden så har tekniska IT-infrastrukturen beskrivits i en 
nulägesbeskrivning. Övergång till målbilden måste göras stegvis med en 
ansats där de mest grundläggande fundamenten, dvs nätverk- och 
kommunikationsstandards, tas om hand först, varefter fortsatta prioriteringar 
avseende förändringsarbetet ska komma från verksamhetsplanen.

IT-enheten måste här få samlat ansvarar för och ta helhetsgrepp inom 
områden för IT, telefoni, fax, kopiatorer, video och annan 
infrastrukturberoende utrustning.
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8.4.1 Omfattning

Nivå: Hur uppnår vi målbilden? Vilka steg bör vi ta för de olika målen?

Berörda verksamhetsdelar: Karlstad (centralförvaltning) och de fyra 
skolorna.

I kapitel 8.4.2 till 8.4.12 beskrivs några förslag på olika steg man enlig vår 
bedömning bör ta för att uppnå målbilden, dessa steg har också ett nuläge 
beskrivet enligt följande:

- bevakas, IT-enheten utför inget aktivt arbete men följer trender och 
produkter inom marknaden.

- utreds, utredning pågår men ingen åtgärd i organisationen är uppstartad.

- pågående, under genomförande, implementering, installation, utveckling 
mm.

- genomfört, åtgärden är driftsätt och på plats i organisationen.

8.4.2 Verktygsstöd

Stöd för egenutveckling av applikationer anpassade för tunna klienter bör 
införskaffas och utbildas i omgående. En utredning bör initieras för att välja 
utvecklingsmiljö.
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Vad bör man göra på:

Kort sikt Nuläge på SRV

- Välja verktyg.

- Utveckla testapplikation.

- Migrera aktivt system.

Bevakas

Lång sikt

- Säkerställa att verktygen mm finns på marknaden.

- Migrera samtliga system som skall finnas kvar i verksamheten.

Bevakas

8.4.3 Applikationer

Standardapplikationer bör väljas (applikationer enligt bilaga 5). Man bör 
sträva efter att nyttja så få applikationer som möjligt (ej flera applikationer 
som gör samma sak) inom SRV. För att minska IT-enhetens support och 
installationer kan man i t. ex. första skedet införskaffa en browser-gateway 
(en konverterare som möjliggör lite eller ingen speciell installation på 
klienten) för att köra befintliga interna applikationer genom, om inte 
leverantören kan leverera ett browserstöd till applikationen. Vid 
nyutveckling och uppgraderingar, bör man konvertera applikationerna så att 
de direkt kan köras i en browser.

Vad bör man göra på:

Kort sikt Nuläge på SRV

Accessmöjlighet via en browser-gateway. Utreds / 
Pågående*

Lång sikt

Övergå till äkta serverbaserad kod.

- Migrera samtliga system som skall finnas kvar i verksamheten.

- Bevakas

* i dagsläger används Citrix för kommuner och landsting.
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8.4.4 Kommunikationsgränssnitt

Fastställa gränssnitt enligt internationella standards. Konvertera 
applikationer mot denna standard (standard för hur klienterna skall ha 
access med bearbetningsarkitekturen) för de som inte skall fasas ut de 
närmaste åren.

Vad bör man göra på:

Kort sikt Nuläge på SRV

- Välja standard. - Bevakas

Lång sikt

- Migrera samtliga system som skall finnas kvar i verksamheten. - Bevakas

8.4.5 Samverkansarkitektur

Fortsätta bygga nät enligt fastställd standard (standard för hur access mot 
databaser skall hanteras), även de på skolorna för homogen drift- och 
supportvänlig miljö.

Vad bör man göra på:

Kort sikt Nuläge på SRV

- Bygga interna strukturen i Karlstad. Genomfört

Lång sikt

- Bygga struktur på skolorna.

Bygga struktur mellan skolorna.

- Pågående

Bevakas
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8.4.6 Bearbetningsarkitektur

Arkitekturen kräver att lagringen av data sker med godkänd databasmotor 
(med godkänd menas databas som är listad i standardlistan bilaga 5) och på 
ett standardiserat sätt, ej bunden till en speciell applikation. Därigenom kan 
klienten anropa ett "program" som logiskt hanterar dessa data.

Vad bör man göra på:

Kort sikt Nuläge på SRV

- Fastställa godkända databasmotorer. Genomfört

Lång sikt

Säkerställa att bearbetning sker skilt från datalagringen.

- Migrera samtliga data som skall finnas kvar till vald databas.

- Bevakas

8.4.7 Informationsarkitektur

Lagring av information måste för att uppnå spårbarhet, versionshantering, 
arkivfunktion och tillgänglighet sparas i ett gemensamt format. Ett 
standardiserat format som t. ex. standarden SGML (Standard Generalized 
Markup Language, är en internationell standard för att beskriva dokument 
eller informationsstruktur), kan tillföra stora vinster för SRV, men 
komplexiteten i detta innebär att ett eget projekt för detta bör startas 
omgående (detta berör även av andra IT-projekt).
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Vad bör man göra på:

Kort sikt Nuläge på SRV

Välja verktyg för standardlagring. - Utreds

Lång sikt

- Migrera samtliga dokument som är verks gemensamma och på sikt 
skall finnas kvar inom SRV.

- Bevakas

8.4.8 Teknisk infrastruktur

Man bör bygga näten med förutsättning att de klarar eller kan uppgraderas 
till gigabit-ethemet, för att i framtiden även kunna hantera tal och video 
inom nätet. Detta för att SRV inte skall behöva byta IT-infrastruktur inom 
några år.

Nätverksutrustning såsom switchar, servrar, växlar för telefoni, kopiatorer, 
skrivare, klienter mm. skall kopplas till samma IP-baserade nät som 
klienterna internt. De användare som använder sig av andra accessformer är 
naturligtvis inte kopplade i detta nät, men då behövs teknik för att skapa en 
säker förbindelse mellan klienten och servem.

Vad bör man göra på:

Kort sikt Nuläge på SRV

Välja utrustning. Utreds / 
Pågående

Säkra infrastrukturen mot omvärlden. Pågående

Lång sikt

Säkerställa nätet. - Pågående

- Utreda bandbreddsbehovet och kopplingarna mellan 
centralförvaltningen och de fyra skolorna.

- Bevakas
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8.4.9 Klienter/terminaler

Klienterna görs tunnare vilket innebär att SRV inte behöver uppgradera 
hårdvaran och mjukvaran i den omfattning som behövs i nuläget, samtidigt 
som servicebehovet minimeras.

Vad bör man göra på:

Kort sikt Nuläge på SRV

- Välja accessmetod* för klienter. - Genomfört / 
Bevakas

Lång sikt

Säkerställa systemen för klienten.

- Uppgradera / säkerställa samtliga klienter.

Bevakas

- Pågående

* genom att fastställa accessmetoden för klienterna kan man enkelt avgöra 
vilka typer av klienter som är lämpliga att använda inom SRV.

8.4.10 Säkerhet

Användarna skall följa de riktlinjer som ges i IT-säkerhetspolicyn och skall 
ges access till de behövliga applikationerna och dess data.

Vad bör man göra på:

Kort sikt Nuläge på SRV

Medvetandegöra att det finns en IT-säkerhetspolicy. - Pågående

Lång sikt

Säkerställa att IT-säkerhetspolicyn efterföljs. - Pågående
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8.4.11 Systemadministration

För IT-enheten är det viktigt att systemadministrationen tas om hand av 
utbildad personal med tanke på övervakning, styrning, underhåll och 
kostnadsfördelning. Detta för att minimera den tid användarna behöver ta 
anspråk på IT-enhetens personal. En väl uppbyggd administration minskar 
dessutom den dolda kostnad som alltid finns, när t. ex. användarna försöker 
lösa problem på egen hand.

Vad bör man göra på:

Kort sikt Nuläge på SRV

- Välja verktyg för administration, helpdesk mm. - Pågående

Lång sikt

- Säkerställa verktygens funktionalitet.

Utbilda personal.

- Pågående
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8.4.12 Integration av tele och data och video

Integrationen mellan tele, data och video sker stegvis. Kort övergripande 
bedömning av läget över telefonin och de möjligheter som bedöms finnas, 
beskrivs i bilaga 8.

Vad bör man göra på:

Kort sikt Nuläge på SRV

Telefoniutredning mobilt, fast mm. Utreds

Lång sikt

Övergång till serverbaserad telefoni.

Videokonferens.

Bevakas

Pågående
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9. Bilagor

Bilaga 1, Matris IS-tjänst - IT område

Bilaga 2, Matris IS-tjänst - Teknisk komponent

Bilaga 3, IT-IS tjänstematris

Bilaga 4.1, Beskrivning, Teknisk komponent WS1

Bilaga 4.2, Beskrivning, Teknisk komponent WS2, WS3

Bilaga 4.3, Beskrivning, Teknisk komponent WS4

Bilaga 4.4, Beskrivning, Teknisk komponent DB

Bilaga 4.5, Beskrivning, Teknisk komponent FS

Bilaga 4.6, Beskrivning, Teknisk komponent PS, AS, CS

Bilaga 4.7, Beskrivning, Teknisk komponent NW

Bilaga 4.8, Beskrivning, Teknisk komponent TN

Bilaga 5, Standardlista

Bilaga 6, Produktlista

Bilaga 7, Handlingsplan

Bilaga 8, Telefoni
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