Notat vedr. Projektspor i Ny Fælles It-Platform
Nærværende notat har til formål at orientere om de initiativer der er
igangsat med henblik på at etablere en ny fælles regional ITplatform.
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Omfanget af Ny Fælles platform er afgrænset af de indsatsområder
der er nødvendige for at gøre It-driften i Region Midtjylland funktionel
for brugerne og administrerbar for It. Intentionen med den fælles ITplatform er, at regionens brugere på sigt udelukkende får adgang til
informationer og programmer/applikationer via den ny fælles
platform.
Programmet består af et teknisk infrastruktur spor, et
applikationsspor samt et ibrugtagningsspor og indeholder følgende
projekter:
Infrastruktur sporet:
1. Fælles regional Citrix. Projektet etablerer en ny fælles
regional citrix platform, som bliver brugernes primære
virtuelle grænseflade til informationer,
programmer/applikationer og som kan tilgås fra vilkårlige pcarbejdspladser.
2. Rollebaseret System Adgang. Brugernes rettigheder til
informationer og programmer/applikationer styres og
administreres via én fælles regionalt Rollebaseret System
Adgang med integration til regionens Brugerstamdata-katalog.
3. Fælles regional fil-service. En fælles regional fil-service
stilles til rådighed, som kan tilgås på tværs af organisatorisk
og geografisk placering og styret af brugernes rettigheder.
4. Fælles regionalt print-service.
5. Deployment og Windows 7 standard pc. Dette projekt har
til formål at konsolidere eksisterende metoder og systemer til
at distribuere applikationer til klienterne og dermed etablere
én fælles regional deployment service samt definere en ny

regional klientplatform baseret på Windows 7.
6. Brugerfladestyring. Dette projekt har til formål at konsolidere og håndtere alle
konfigurationsparametre på klienten (win7 og citrix) og i de enkelte applikationspakker i
ét system, således parametrene følger brugeren og derved bidrager til en ensartet
brugeroplevelse og minimere behovet for it-support.
Applikationssporet:
7. Applikation konsolidering. Dette projekt har til formål at reducere antallet af de
forskellige programmer, som anvendes til samme opgaver på tværs af regionen og
dermed reducere direkte og indirekte omkostninger ved at anvende og vedligeholde et
færre antal programmer. Dette projekt er karakteriseret ved at være mere et
forandringsprojekt end et teknologisk projekt, idet det vil påvirke brugerne i forhold til
ændrede arbejdsgange i det omfang, at eksisterende programmer skal erstattes med
andre.
8. Pakning af applikationer. Dette projekt har til formål at etablere metode og kapacitet
til at ”pakke” de applikationer, som skal distribueres til og afvikles på den ny fælles
regionale klient-platform.
9. Interim applikationsproces. Dette projekt har til formål at sikre, at applikationer
bliver konfigureret korrekt, og at der gennemføres effektiv test af de applikationer, som
skal gøres tilgængelig for brugerne på den nye fælles it-platform og samtidig sikrer
styring og koordinering af hele forløbet fra at en applikation identificeres til den er
testet og godkendt.

Ibrugtagningssporet:
10. Planlægning af ibrugtagning af den nye regionale IT-platform. Dette projekt har
til formål at planlægge hvorledes ibrugtagning af den samlede regionale IT-platform
skal finde sted samt prioritering af hvilke hospitaler, afdeling og eller brugere som først
skal ibrugtage løsningen.
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