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eKlient i Samverkan
Vad är eKlient? 

Hur kan kommuner dra nytta av eKlient?

jan.hesselgren@eklient.it
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Kartläggning 
klientplattform

Lokal utveckling av lösningar
•Plattform / automatisering
•Säkerhet / inventering
•Mobilitet
•Sessionshantering

Olika lösningar att förhålla sig till
•Leverantörer
•Nationella tjänster
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Syftet med eKlient
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Vad innebär allt detta i praktiken?
Klient är gemensamt finansierad utveckling som bl.a. möjliggör

•Sänkta kostnader genom gemensam utveckling och testning (återanvändning)
– Windows 8.1, fjärrskrivbord med smarta kort, mobilitet, 
– Alternativa lösningar (Terminal Server, LibreO, MSAV, Open Source)
– Paketera en gång för en miljö (inventerat 18.000 unika paket)

•Moderna lösningar, senaste tekniken (omvärldsbevakning)
– Intune, Bitlocker, Windows2Go, pekplattor

•Skräddarsydda lösningar för verksamhetens behov
– MT, X-påloggning, elev PC, lärar PC 

•Nya ”smarta” lösningar för exempelvis självbetjäning
– Större marknad för utveckling (lynkfederering, temporäradmin, specialverktyg etc)

•Gemensam kravställning mot leverantörer
– Gemensam roadmap, starkare kund
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De fyra olika objekten
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eKlient komponenter (de fyra objekten)

Basnivå (standards)
(objekt 1)

Klientplattform
(objekt 2)

Applikationspaketering
(objekt 3)

Självbetjäning/beställningsaut.
(objekt 4)

• Roadmaps / livcykler
• Leverantörsplanering
• Nationella tjänster

• Standards och policies

• Standarder
• Design
• Verktyg
• Utbildning
• Erfarenhetsutbyte
• Expertsupport
• Förändringshantering
• Roadmap

• Oberoende medlemskap
• Självkostnad
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Objekt 1
Livscykel och standarder
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Ledning, eKlient Standarder och 
Livscykelplan 

(Gemensam standard att förhålla sig till)

• Dokumentation av eKlient standarder och livscykelplan

• Samordning och avstämning mot Ineras övriga tjänster, planer 
och arkitektur för eHälsa.

• Samverkan med leverantörer kring release och livscykler
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Livscykelplaner (exempel)

Dessa bilder ingår i ett standard dokument med läsanvisningar riktade
mot olika målgrupper. Exempelvis tjänsteägare, leverantörer osv.
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Objekt 2
Klientplattform



12

Klientplattform
• Teknisk plattform 

– För närvarande byggd på Microsofts plattform (SCCM)
– Design och verktygsval

• Utveckling av lösningar
– Verktyg, ny funktionalitet, versionshantering (releaser)

• Referensmiljö
– Drift, support, underhåll, utveckling och dokumentering

• Stöd
– Expertsupport, utbildning
– Erfarenhetsutbyte

DC1 MDT1 SCCM1 EXC1 DA1

Klient4Klient3Klient2

AM1

Klient5

VMM1SQL1 MBAM1 CTX1

Netscaler

CA1CTX2 CTX3

DP1 (VGR)

VGR

https://
Remote.eklient.it

Klient1

FIM2 APPV1

APP1
(ftp.eklient.it)

SYSMAN FIM1

eKlient.it / Azure AD/ 
Windows Intune

DIR1

DirectAccess
Windows  Embedded

DC2
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Innehåll Klientplattform
Leveranser
•Dokumenterad design
•Dokumenterade standarder
•Installationsinstruktioner
•Nedladdningsbara komponenter
•Whitepapers
•Implementaton i referensmiljö
•Utbildningar

Komponenter (ex.)
•Programdistribution
•OS-deployment
•Imagar
•GPO
•Drivrutiner
•Diskkryptering
•Antivirus
•Mobila enheter
•Fjärrskrivbord
•Sessionshantering
•Windows to go
•Fjärråtkomst
•Patchhantering
•Verktyg

Innehåll styrs av anslutna
Återanvänd det som redan är framtaget
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Wrapper

• Hantering av 
beroenden

• Gör applikationer till 
oberoende objekt
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Deployking

• Import av 
applikationer

• Skapar:
– Ad grupper
– Collections
– Deployments

• Kvalite!
• Ingen SCCM 

kompentens
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Sysman

• Management 
portal mot SCCM

• Rapportportal
• Klientportal
• Egenutvecklat
• Gemensam utveckling
• Wiki
• OS Distr.
• App Distr.
• Förenkla för support
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Boot meny

• Boot meny
• Testdatorer
• Välja

– OS
– Applikationer
– Antivirus
– Patch nivå

• MT
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Driftinformation

• Integrerad i skrivbordet
• RSS Feed
• Driftinformation från Servicedesk
• Högerklick kopierar användarnamn + datornamn till 

Clipboard



19

Objekt 3
Applikationshantering
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Ingående komponenter

• Paketeringspolicy
• Gemensamt framtagen och godkänd av LTDALARNA, SKANE, SLL, 

VGREGION & OREBROLL (125.000 klienter).
• Behandlar bl.a. konfiguration, namnsättning, tekniska tester etc.

• Paketering som tjänst för standardapplikationer
• För närvarande finns 115 standardapplikationer redo att laddas ned 

för test i verksamheten.
• Paketering av en standardapplikation behöver endast göras en gång
• Paketen är konfigurerade enligt eKlients paketeringspolicy
• Paketkonfigurationen är dokumenterad
• Utbudet styrs av önskemål ifrån referensgruppsmedlemmarna som 

förankrar detta på hemmaplan.
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Ingående komponenter (forts.)
• Paketrepository med dokumentation

• Gemensam FTP-site för hela eKlient
• Innehåller över 2300 applikationer ifrån medlemslandstingen och fylls 

på kontinuerligt. 
• Innehåller komplett dokumentation över de 115 

standardapplikationerna

• Signering av drivrutiner
• Automatiserad metod för signering av osignerade drivrutiner för 

Windows 7 & Windows 8.1 (x86 & x64).

• Rutiner, instruktioner
• Rutiner och instruktioner för uppsättning av paketeringsmiljö. 
• Genomgång av paketeringsverktyget AdminStudio.

• Paketeringsmaskiner
• Windows 7 & Windows 8.1 (x86 & x64), s.k. CleanPC.
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ePaket - repository
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Objekt 4

Beställningsautomation/
Självbetjäning
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Beställningsautomation

• Dra nytta av infrastrukturautomation
• Tydligt utbud / standards
• Snabbare leveranser
• Lägre kostnader
• Hantera debitering
• Attestregler följs
• Spårbarhet
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Arkitektur / eklient/ekatalog plattform 

Automatisering (FIM)
•Konton och behörigheter
•Statehantering

Infrastruktur
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Tjänstekatalog (ex.CA)
•Tjänsteförvaltning
•Debitering
•Arbetsflöden

Service Desk

Arbetsflöden

Gränssnitt
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Hur kan det se ut och fungera?

Bilden är från ”CA Service Catalog” ett exempel på en frontend i eKlient beställningsautomation
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Beställ en applikation

Bilden är från ”CA Service Catalog” ett exempel på en frontend i eKlient beställningsautomation
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Skicka beställning i varukorg

Bilden är från ”CA Service Catalog” ett exempel på en frontend i eKlient beställningsautomation
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Tillgängliga funktioner i eKlient
I produktion

– Beställ program
– Avbeställ program
– Temporäradmin
– X-påloggning
– Datorbeställning/utbyte/avveckling
– Kontobeställning
– Ominstallation dator
– Lync federering

Vårrelease
– Sharepointhantering

• Beställ site
• Beställ åtkomst
• Hantera site 

– Mapphantering
• Beställ mapp 
• Beställ åtkomst
• Hantera mapp

– Grupphantering (säkerhets/distribution)
• Beställ grupp
• Beställ åtkomst
• Hantera grupp

– Kontobeställning 
• Kriteriagrupper
• Koppling mot ”molnet”
• Delegerad administration

– Lösenordshantering
• Självservice
• Delegerad administration

– Samverkan med Molntjänster 
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Informationsportal
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Organisation och Intressenter
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eKlient Förvaltningsstruktur 
Objekt 1

Inera 
Programstyrgrupp 

Infrastruktur

Inera 
Programstyrgrupp

Infrastruktur

eKlient förvaltning

Landstingsgrupp Objekt 1:
(varje landsting har en plats) 
Stödjer på uppdrag av FG 
utveckling av standarder och 
livscykelplan (Objekt 1). 
Utreder ny funktionalitet

Förvaltningsgrupp: Ordförande 
ansvarar för att leda Landstings- 
grupperna. Tar fram 
förvaltningsplan. Ansvarar för 
förvaltningsstyrning och 
avstämning mot övriga  tjänster 
och arkitektur. Godkänner 
standarder, versioner, 
livscykelplan. Genomför sam- 
ordning med Landstingsgrupper. 

PSG Infra: Godkänner 
förvaltningsplan och  budget. 
Följer upp förvaltningsplan. 

eKlient 
Förvaltningsgrupp 

eKlient 
Förvaltningsgrupp

eKlient 
Landstingsgrupp 

Objekt 1 

eKlient 
Landstingsgrupp 

Objekt 1

Inera: Reglerar avtal och 
ekonomiska transaktioner. 
Utser leverantör(er) och 
beställer leverans.

Samtliga landstingSamtliga landsting
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Hur många datorer är idag 
anslutna?

• Samtliga 21 landsting anslutna till Objekt 1
• Sex landsting anslutna till eKlient Objekt 2-4

– Totalt: 127 000 / 237 200(54%) PC
• Region Skåne – 32 000 PC
• Västra Götalands Regionen – 45 000 PC
• LT Dalarna – 9000 PC
• LT Örebro – 11 000 PC
• SLL IT – 24 000 PC
• LT Västmanland – 6 000 PC
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Dialog pågår även med följande
Flera landsting har visat intresse av att ansluta 
till objekt 2-4 och vi tittar just nu gemensamt på 
förutsättningarna. 
De landsting vi har dialog med är:

•Blekinge – 5 200 PC
•Uppsala – 12 000 PC
•Jämtland – 1500 PC
•Västernorrland – 6000 PC
•Norrbotten – 7000 PC

Det vill säga ytterligare 31 700 PC
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Målen för -2015
• eKlient Objekt 1 (Standarder och livscykelplaner) – Prioriterade insatser 2015
• Standarder och livcykelplaner inom klientplattformsområdet publiceras hos Inera
• eKlient LGO1 har tagit fram standards som en viktig möjliggörare för eArbetsplats målarkitektur och 

andra gemensamma initiativ
• Andra nationella tjänster inom eHälsa kan certifieras mot en gemensam plattform
• eKlient blir en publik, allmänt känd och accepterad nationell standard 
• eArbetsplats blir ett konkretiserat begrepp där eKlient ingår som en vedertagen del
•
• eKlient Objekt 2-4 (lösningar) – Prioriterade insatser 2015
• eKlient Objekt 2-4 kan erbjudas till kommuner
• förstudie kring möjligheten att ta fram en klientplattforms lösning som bygger på öppen källkod
• Inom ramen för leveransen Objekt 2-4 säkerställa att allt som krävs för att LT skall kunna börja avveckla 

Windows 7 finns.
• Processer och verktyg klara för intern ”RAP” (bedömning av följsamhet) av befintliga 

landstingsinstallationer av eKlient
• Omfattningen breddas till att även omfatta mobila enheter
• eKlient är så attraktiv att flertalet landsting väljer att ansluta sig till huvuddelen av lösningarna
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Samarbete med leverantörer

• Öppen dialog med leverantörer för att öka 
förståelsen om vad eKlient är och inte är.

• Tillhandahålla dokumentation.
• Underlätta anpassningar till eKlient
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Vill du veta mera ?

Intresseanmälan

jan.hesselgren@eklient.it
0705-167012

info@eklient.it

Hemsidan www.eKlient.it där information 
publiceras löpande.

mailto:jan.hesselgren@eklient.it
mailto:info@eklient.it
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TACK FÖR ER TID
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