Tre fordele ved F2 Cloud
og cloudcomputing
Analysehuset IDC nævner tre
fordele ved at anvende cloudløsninger:



Elasticitet og skalerbarhed;
F2 Cloud kan nemt og hurtig udvides via tilvalg af
moduler fra den rene basisversion til for eksempel
avanceret digitalisering af
opgaver med procesunderstøttelse via tjeklister.



Omkostningsreduktioner;
Hos Statens IT har kunder
oplevet at spare op til 35
procent alene på driftsomkostninger ved at vælge
cloud-løsningen. I en cloudløsning sker afregningen
efter forbrug (for eksempel
pr. bruger) ligesom hardware kan deles. Ved indkøb
gennem SKI 02.19 er det
ikke uvæsentligt, at der er
mulighed for direkte tildeling, da indholdet af rammeaftalen afløfter udbudsforpligtelsen. Dermed
sparer indkøber omkostningerne ved at lave udbud.



Hurtig adgang til ny funktioner og teknologiudvikling;
Med en cloud-baseret løsning sker opdateringer og
adgang til de nyeste funktioner og integrationer.

Esdh nemt og hurtigt
It-understøttelse leveret via cloudløsninger giver lavere omkostninger, større fleksibilitet og den nyeste teknologi.
Det gælder også F2 Cloud som kan indkøbes på den offentlige rammeaftale SKI
02.19 Cloud og leveres for eksempel via
Statens It Cloudcenter eller via cBrain.
Af Jan Horsager
Analyse:
Cloudcomputing er en af de grundlæggende drivkræfter i teknologiudvikling lige nu.
Sammen med mobile løsninger, big data
og sociale teknologier er cloud godt i gang
med at revolutionere den måde arbejdsopgaver og processer bliver understøttet af
it.
It-understøttelse leveret som cloud betyder, at nogen andre driver computere og
software, mens organisationens ledere og
medarbejdere koncentrerer sig om at bruge den it-service, der bliver leveret til at
skabe værdi. Det er med andre ord den itservice, der bliver leveret, som er kernen i
den såkaldte cloudcomputing.

1

cView 02 2015

Cloudcomputing har nok været et modeord blandt analytikere de seneste år, men
som med så mange af digitaliseringens
modeord, er det først når ordene går af
mode igen, at løsningerne for alvor bliver
en del af indkøb og drift.
F2 er fra starten udviklet som ægte standardmoduler. Det vil sige, at det er den
samme software-kode som alle brugere
anvender; mens måden løsningen bliver
brugt og konfigureret naturligvis er forskellig, afhængig af organisationens opgaver,
størrelse og så videre.
Standardmoduler er det optimale softwaredesign, når softwaren skal bruges til
at understøtte opgaver via en cloudleverance. Men for at blive en effektiv itløsning skal modulerne også være integreret solidt og effektivt, så vigtige opgaver
som sagsbehandling kan løses sikkert og
hurtigt.
I dag bruger otte myndigheder F2 som
elektronisk sags- og dokumenthåndtering
via infrastrukturen hos hos Statens It
Cloudcenter.

Indkøbsprocessen
med 02.19 er
blevet meget nemmere
F2 Cloud kan købes under SKI 02.19rammeaftalen. Rammeaftalen åbner muligheden for direkte tildeling.
Af Jan Horsager
Leverancemodel:
Med den nye SKI 02.19 ASP/Cloud aftale
har staten igen taget et stort skridt i retning af, at gøre indkøb af cloud-relaterede
services meget nemmere. 02.19 aftalen
blev første gang etableret tilbage i 2010,
uden den store succes, men med den ny
aftale, er der allerede kommet væsentligt
flere services på og væsentligt mere interesse for cloud services.

kunden modtager et link til F2, deltager
eventuelt på et administratorkursus og er
nu klar til at sætte F2 op for organisationen. Opsætningen sker gennem administratormodulet, hvor brugere oprettes,
roller tildeles og mange andre opsætningsmuligheder er tilgængelige.
Rammeaftalen SKI 02.19 giver også mulighed for at indkøbe konsulentydelser til for
eksempel støtte i forbindelse med uddannelse i organisationen, opsætning med
mere.

Rammeaftalen løber frem til
2018 og omfatter delaftaler for:
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Alle myndigheder, organisationer
og virksomheder indenfor disse
fem offentlige delområder, kan
få leveret løsninger under rammeaftalen SKI 02.19.

SKI-aftalen åbner
for en direkte tildeling, når indkøberen har
vurderet services fra de leverandører, som
er på 02.19 Cloud. Kommer F2 ud med
den bedste rating, kan ordren tildeles
uden yderligere udbud eller mini-udbud.
Materialet til rammeaftalen er udformet,
så indkøberen herefter kun behøver at
udfylde en bestillingsblanket på få sider for
at gennemføre ordren. Administrator hos

I cView 02 2014 fortalte vicedirektør Søren Ulrich Vulff om
visionerne hos Statens It om at
blive rollemodel for næste generation af itserviceleverandører. Blandt
andet ved at satse på cloud som
leveranceform.

Fremgangsmåde
Inden der kan gennemføres en direkte
tildeling, skal indkøber sikre, at F2 i en
vurdering på en række faktorer herunder
funktionalitet, timepris og kvalitet fremstår som bedst i en rating.

Chefkonsulent hos SKI, Bjarne Jørgensen
har stået for store dele af den nye aftale.
Han er positivt overrasket over interessen
og forklarer det med, at cloud-services er
blevet mere modne
og det er indkøberne også.
Rammeaftalen SKI 02.19
Effektiv
indkøbsproces
cBrain er på 02.19
Cloud med hele
produktfamilien for
F2 og dermed er
der åbnet for, at
myndigheder kan få
et komplet esdhsystem leveret som
en cloudløsning og
med betaling baseret på forbrug.

F2 Cloud hos Statens It

Det kan gøres ved
at bruge SKI’s
sammenligningsskemaer. Det kan
også gøres ved for
eksempel at gennemføre en forespørgsel hos de
leverandører, som
er med i rammeaftalen – en såkaldt teknisk afklaring.

I en teknisk afklaring får indkøberen en bekræftelse
af leverandøren
på, at leverandørens løsning i SKI 02.19 kan leve op til de
forretningsmæssige og funktionelle behov,
som organisationen har. Desuden bekræfter leverandøren prisen som indkøberen finder i materialet fra SKI. Denne bekræftelse tjener som nødvendig dokumentation i forbindelse med at afløfte udbudsforpligtelsen.

Rekvirer cView hos
cview@cbrain.dk
F2 Cloud var den første software, som Statens It kunne levere til sine kunder via cloudcomputing. I dag får otte kunder
leveret F2 Cloud hos Statens It.
Blandt resultaterne er blandt
andet op til 35 procents årlig
besparelse på driftsomkostningerne og et mere stabilt produktions- og testmiljø.
”Vi ser os selv både som datacenteret, men også som serviceleverandøren, der sætter dagsordenen. Man skal bare være klar
over, at vores kunder ikke er
særligt interesserede i cloud
men derimod i pris, stabilitet i
driften og datahåndtering”,
sagde Søren Ulrich Vulff til cView
02 2014.
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