LEVERANCE 1.2
Model for opfølgning på forankring af
OpenTele i parternes forretning

Modellen beskriver hvordan og hvornår forankring af OpenTele i parternes forretning evalueres, og hvordan
resultaterne anvendes, herunder hvordan de indgår i 2.3 Procedure for styring af softwarearkitektur og koordinering af
udvikling.

1. INDLEDNING
Denne leverance beskriver modellen for opfølgning, som har til formål at samle informationer om forankringen af
OpenTele. Opfølgningen bidrager til at give et samlet overblik over OpenTeles anvendelse i parternes forretning.
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2 RESULTATET AF OPFØLGNINGEN
Resultaterne fra opfølgningen bidrager til at vedligeholde oversigten over OpenTele-versioner og udbredelse.
Oversigten skal fungere som et redskab til at skabe overblik over OpenTeles forankring og indeholde viden om
følgende:


I hvilken organisation og til hvilken målgruppe anvendes OpenTele
o

Anvendes Open Tele i drift/projekter



Antallet af brugere af OpenTele



Hvad OpenTele anvendes til hos parterne
o

Hvilke microservices anvendes



Hvilken version af OpenTele anvendes



Hvor arbejdes med udvikling af nye microservices



Planer for nye anvendelsesområder



Udfordringer med OpenTele.

3. RESULTATERNES ANSKAFFELSE
Opfølgningen foretages af staben i 4S. Informationerne anskaffes via 4S' netværk.
Der udpeges én regional kontaktperson fra hver region samt én kommunal repræsentant i hver kommune, som 4S kan
rette henvendelse til. De regionale kontaktpersoner har ansvaret for at indsamle og videregive informationer om
OpenTeles forankring i forhold til hospitaler og almen praksis. De kommunale kontaktpersoner har ansvaret for at
videregive informationer om forankringen af OpenTele i kommunerne.
4S opsøger informationer om OpenTeles forankring hos de kommunale og regionale kontaktpersoner gennem
mailkorrespondancer og opkald. Opfølgning på OpenTeles forankring i softwaregruppen, arbejdsgruppen og
kundeforummet vil foregå ved møder.

4. RESULTATERNES ANVENDELSE
Resultaterne fra opfølgningen præsenteres for bestyrelsen for 4S og inddrages i beslutninger om styring af
softwarearkitektur og koordinering af udvikling af OpenTele.
Resultaterne bruges endvidere som informationer i forbindelse med styring af softwarearkitektur og koordinering af
udvikling, herunder at evaluere på, om planlægning af udfasning af ældre versioner, modning af kode og
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dokumentation samt planlægning af løbende udvikling af OpenTele kan overholdes, eller om det er nødvendigt at
foretage ændringer.

5. OPFØLGNINGENS HYPPIGHED
Opfølgningen foretages én gang årligt.
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