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Orientering fra Aula kommunestyregruppemøde den 27. sept. 2021 

 

Deltagere: 

• Kommuner: Odsherred, København, Odense, Svendborg, Viborg, Billund 
• KL 
• KOMBIT 

 

Den kommunale styregruppe for Aula afholdt møde den 27. Sept. 2021. 
 
Proces og indhold til release 2,4 
Processen for udvælgelse blev kort gennemgået. 

Faggruppens afholdt en fysisk workshop den 16. sept. 2021, hvor prioriteringsmodellen 
viste sit værd. På workshoppen udvalgte faggruppen en række emner, som de mente 
skulle prioriteres højest i den kommende release som er planlagt til marts 2022. 
Desuden blev der udvalgt en række ”stretch goals” som kommer med i releasen, hvis 
de øvrige emner tager mindre tid end forventet. Emnerne kan ses i vedlagte bilag, 

Mødet i faggruppen skete ud fra en præmis, at kapaciteten hos Netcompany til release 
2.4 ville være højere end den reelt har vist sig at være. Styregruppen blev derfor på 
mødet præsenteret for to mulige scenarier:  

Scenarie 1 
Nogle af emnerne fra faggruppens anbefalinger fjernes fra release 2.4 – og 
skydes evt. til næste release, så de stemmer overens med kapaciteten.  

Scenarie 2 
Releasetidspunktet flyttes til april 2022, så flere af faggruppens anbefalede 
emner kan nås og de øvrige af de anbefalede udviklingsønsker flyttes til 
”Stretch-goal-listen”  

Styregruppen besluttede, at det bør være faggruppen, der skal prioritere og træffe den 
endelige beslutning. KOMBIT sørger derfor for hurtigst muligt at få indkaldt faggruppen.  

 
Skabeloner i Sikker fildeling:  
Der er blevet foreslået to modeller til forbedring af Sikker Fildeling. Kort om de to 
modeller kan siges:  
 
Model 1: Teksteditor til skabeloner: Her benyttes den eksisterende teksteditor (på web) 
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Fordel: Kræver ingen eksterne klienter så som Word.  
Ulempe: Virker ikke på app (dokumenter kan ses men ikke oprettes eller redigeres) 
 
Model 2: Wordmodel til skabeloner: Her kan skabeloner redigeres i Word, Openoffice 
eller en anden klient og herefter gemmes direkte i Aula. 
Fordel: Eksisterende skabeloner kan benyttes på både web og app 
Ulempe: Kræver ekstern klient så som Word eller Openoffice. 
 
På deres møde anbefalede faggruppen model 1 – det skyldes ikke mindst et ønske om 
at man ikke skal være afhængig af eksterne klienter (fx word installeret på PC). De 
brugerpaneler KOMBIT har talt med og enkelte kommuner foretrækker dog den anden 
model. Pga. den store forskel i tilbagemeldingerne og den strategiske vigtighed af 
beslutningen blev de to løsningsforslag drøftet med styregruppen.  
 
Beslutningen i styregruppen blev, at det var vigtigt, at man prioriterer K98 – der var 
derfor fælles opbakning til modellen, som faggruppen anbefalede (teksteditor til 
skabeloner).  
 
Udviklingen af skabeloner til Sikker Fildeling er blandt de emner, som faggruppen på 
deres workshop den 16. sept. 2021 anbefalede skal prioriteres til release 2.4. Listen vil 
jo dog skulle gennemgås af faggruppen igen på baggrund af oplysninger om kapacitet 
hos Netcompany.  
 
 


