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Odense Kommune (Morten Friis Dall)
Vi er langt hen af vejen meget enig i der står - og vi har jo også selv
været dybt inde over projektet, kravspec arbejdet etc. :-))
Vores kommentarer retter sig mod baggrund og formål/scope
formuleringerne, som vi mener skal skrives om, da det som det står
nu kan give anledning misforståelser.
I baggrundsafsnittet hedder det, side 5:

Ovenstående indflyvning til hvorfor vi laver SAPA efterlader det
indtryk, "at det så bare ville være et spørgsmål om at lave flere
snitflader og vise dem i KMD Sag".. Dette er efter vores opfattelse
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IKKE tilfældet!
Det handler vel om, at der er brug for mere fleksibel og
fremtidsorienteret platform , som kan aggregere de mange forskellige
informationskilder som findes i det kommunale systemlandskab,
integrere moderne teknologier som fx colaboration tooll, gøre det
muligt for at andre end leverandører og udviklere at udvikle
applikationer/vinduer, håndtere sikkerhed og profilering på en ny og
standarderet måde, bane vejen for eksternalisering etc.
Grundliggende skal der en anden indflyvning til, der fortæller at det
handler om til en start at lave et 1:1 brud med KMD sag og dennes
rolle ift. at danne overblik over sager og adviser i det kommunale
landskab. Pointen skal være vi ønsker at kunne vokse i l øsningen og
kunne sammenstillle andre typer af info.. som ikke nødvendvis
handler om sager.. men fx om instituionspladser, økonomidata eller
andet info.
Ovenstående kommer lidt tydeligere frem senere i dokumentet, når
snakkes om SAPA plus, men visionen om app store, konkurrence, de
mange datakilder vi vil kunne vise på skærmen etc. er altså efter
vores opfattelse for nedtonet.
Sammen tendens er det i Scope snakken i dokumentet. Korrekt at
SAPA handler om at skabe et alternativ til KMD sag.. MEN hele
platformen og tanken om SAPA handler jo om at vi skal kunne
sammenstille informationer fra mange kilder - og at vi så - til en start
- er startet med sager, dokumenter, journaler, ydelser og adviser for den vej rundt at bryde med monopolet.
Dvs. har til en start en løsning som skaber KMD Sag erstatning og
som er afh. af støttesystemer i RA mm. men som vil kunne bygges ud
og skræddersys til den enkelte kommune og den enkelte bruger heraf hele app store tænkningen....
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