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Vad är eKlient?
•
•
•
•
•

2012

Har till uppdrag att ta fram riktlinjer och standards samt tekniska
lösningar och verktyg för att möjliggöra en effektiv, säker
och automatiserad hantering av IT arbetsplatser
Bygger på frivillig samverkan mellan Sveriges
landsting/regioner/kommuner
Är en icke-kommersiell verksamhet
Har idag 30 anslutna organisationer vilka hanterar 300 000 PC klienter
Är lokaliserade i Lund

2015

2013

2016
2017

2018

Kort bakgrund
• Hösten 2012 stod flera landsting inför beslut att
uppgradera till Windows 7
• I samband med detta beslutade man från SLIT
att se om det inte skulle kunna gå att samarbeta
mer kring den typen av frågor
• Mars 2013 etablerades eKlient, från start anslöt
5 landsting
• Januari 2015 anslöt de första kommunerna

2018, fem år senare
• Från den 1 januari 2018 förvaltas eKlient
av Inera
• Nu ligger fokus på en liknande resa, vi
lämnar Windows 7 och går till Windows
10.
• Teknikutvecklingen går snabbare än
någonsin
• ”Alla vill till himmelen men få vill ju dö”,
molnet en fråga som dagligen påverkar
oss och våra medlemmar

Vi äger gemensamt lösningen = inget behov av att
byta plattform vid byte av utförare
Medlemmarna delar på kostnaden för utveckling

Fördelar med
eKlient

Möjlighet att påverka utvecklingen

Lösning anpassad efter medlemmarnas behov

Tillsammans representerar vi ca 300 000
IT-arbetsplatser när dialog förs med leverantörer

Publika dokument

HTTPS://inera.se/eKlient

Medlemmarnas behov
som styr

Även om vi som arbetar direkt med eKlient har
mycket tankar och idéer så alltid våra
medlemmar som styr vad som ska
prioriteras.

Vilka verktyg har vi idag?
Sysman

Overview

ePaket

WrapperKing

DeployKing

Driftinfo

TSLaunch

eMeny

DriverKing

Automation

Om vi utgår ifrån ett antal förmågor som behövs för att leverera en helhet så
kan de brytas enligt rutorna nedan.
Många av förmågorna finns samtliga redan inom eKlient men för att
effektivisera så vill vi renodla dessa för att underlätta framtida utveckling och
förvaltning
Gränssnitt Infrastruktur
Gränssnitt för IT personal som arbetar
med infrastruktur med
delegationsmöjligheter till olika roller

Gemensamma API:er

Rapporter
Gränssnitt för rapporter och uppföljning

Test
Gränssnitt och stöd för processer av
tester och uppföljning

Analys och
livscykelhantering OS
Samlar in och analyserar information för
att föreslå en effektiv hantering vid byta
av operativsystem

Automation
Automations plattform för
schemaläggning och genomförande av
uppgifter som kräver flera steg

Principer för eKlient
•

Gör arbetet en gång och gör det enligt
god branschpraxis

•

Använd bra och beprövade lösningar

•

Förhåller sig till vår gemensamma och
förankrade livscykelplan och strategier

•

Fokus på att underlätta konsolidering

•

Effektivt resursutnyttjande

FÖRENKLA

ÅTERANVÄNDA

AVVECKLA

Utveckling i samverkan

eKlient medlemmar
Landsting och regioner
• Region Skåne
• Västra Götalands regionen
• Stockholms läns landsting
• Landstinget Dalarna
• Region Örebro län
• Region Gävleborg
• Landstinget Västmanland
• Landstinget i Uppsala län
• Landstinget Blekinge
• Norrbottens läns landsting
• Region Jämtland
Härjedalen
• Region Jönköpings län
• Landstinget Sörmland
• Landstinget Västernorrland
• Region Östergötland

•
•
•

Region Kronoberg
Landstinget i Kalmar
Landstinget Värmland

Kommuner
• Halmstad kommun
• Ystad kommun
• Unikom: Höör, Hörby, Östra Göinge
• Hässleholms kommun
• Skövde kommun med Tibro och Hjo kommuner
• Sundsvalls kommun
• Lunds kommun
• Vänersborgs kommun
• Falun kommun
• Laholms kommun

Omfattas av medlemsavgiften
Ingår

Ingår inte

• Lösningar som supporteras och underhålls av

• Installation och konfiguration av lösningen i er

eKlient-organisationen inklusive nya releaser
(dokumentation/referensmiljö)

• Dokumentation av installation, utveckling och drift
• Nedladdningar av verktyg, paket och moduler

• Ny funktionalitet som tas fram/utvecklas inom
eKlient (vår och höstreleaser) baserat på
medlemmarnas krav

• Erfarenhetsutbyte mellan brukare av lösningen (ex.
Yammer)

• Omvärldsbevakning och anpassning till nya
lösningar

• Fjärde linjens support

miljö (installationsprojekt)

• Projektledning och styrning av införande av
lösningen

• Utbildning i samband med införande
(installation/underhåll/drift)

• Anpassningar till era processer och system
• Driftsupport och incidenthantering (ex.
garanterad inställelsetid)

eKlient Produktion
Livscykelprocesser
•
•
•
•

Datorer
Applikationer
Resurser
Operativsystem

Krav på
stödsystem

Ekonomi
system

Tjänstekatalog/
best portal

eKlient

Asset
system

Processer och stödsystem
Overview
ePaket

ePaket

Repository
Centralt

Paketering
Lokalt

Plattform

Paketeringspolicy
Paketeringsdator

Användargrupper

Program
Datorer
Behörigheter
Resurser

Service
Desk

Sysman

Regelverk för paketering

Standarinst för paketering

Automation

OS-byte
Projekt

Program
Installationer

Driftinfo

Molnet

Informationsspridning

Wrapperking
installationsskript

Best practice

Deployking

Konfiguration/installation

Import i SCCM/AD

SCCM

Intern
Infrastruktur
Active
Directory

eKlient Overview – automatisera förvaltning av Windows 10
Utpekade datorer
i verksamheten
• Funktionella tester
• Integrationstester
• Hårdvarutester

Inom IT

Utpekade datorer
i verksamheten
• Funktionella tester
• Integrationstester
• Hårdvarutester

Utpekade datorer i verksamheten
Fyll på med slumpmässiga datorer
• Installera på ”klara” datorer
• Skjut på datorer som inte är klara applikationsmässigt

Ring 1, 2, 3, 4

Infrastrukturverifiering

Systemverifiering

Verksamhetstestring

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Uppgradering Windows 10
•
Windows 10 funktioner
•
Systemägares applikationer
•
Systemägare go/no go
•
Feedback applikationsproblem
•
Övrig feedback/problem
 Fortsatt utrullning go/no go

•
Uppgradering Windows 10
•
Windows 10 funktioner
•
Verksamhetsapplikationer
•
Verksamheten go/no go
•
Feedback applikationsproblem
•
Övrig feedback/problem
 Fortsatt utrullning go/no go
 Aktiviteter på problem
• Applikationer
• Hårdvara
• Operativsystem

Uppgradering Windows 10
Windows 10 funktionalitet
Antivirussystem
Firewall
Drivrutiner
Nya funktioner
Funktioner som försvinner
Utbildningsbehov
Informationsbehov
Risker
m.m.

•
•
•
•
•
•

Första, andra tredje, fjärde vågen
Bussar varje dag
Antal datorer per buss
Antal datorer per dag
Antal dagar
Planerad tid

Automatiserad process
Avisering

Rapportering

Uppföljning

Gå vidare till
nästa fas?

Avisering

Rapportering

Uppföljning

Gå vidare till
nästa fas?

Avisering

Rapportering

Uppföljning

Gå vidare till
nästa fas?

Planera och följ upp

Städning

eKlient Livscykelplanernas
Livscykelplaner
roll spelas ut av Evergreen IT

eKlient kravbibliotek

eKlient kravbibliotek

•

Kravställer utifrån tjänst, inte
produktversion

•

Har tydlig strategisk inriktning

•

Driver på oberoende mellan
plattform och applikation

•

Skapar förutsättningar för
mobil och modern digital
arbetsplats

•

Stöd vid upphandling för
eKlients medlemmar

•

Utgår från eKlient som
gemensam förutsättning

•

Fritt att använda även för
icke-medlemmar

•

Publikt tillgängligt på
www.inera.se/eklient

Molnet – inte en fråga om om, utan om när eller hur.

”…56 procent av kommunerna och 37 procent av myndigheterna
planerar att öka investeringarna i molntjänster det kommande året.
Bara en tiondel av svenska kommuner och myndigheter tänker helt
avstå från att göra investeringar i molnet.”

”Resistance is futile”

Samverkan Office 365 (exempel)
eLearning /
Utbildningsportal

Forum
Konfiguration och
administration

Federering samarbetsverktyg

Säkerhet och sekretess

Visionen för eKlient

VAD

VEM

”En gemensam digital arbetsplats för offentliga sektorn
som bidrar till ett hållbart digitaliserat Sverige.”
VARFÖR

Ett hållbart digitaliserat Sverige
Visionen är ett hållbart
digitaliserat Sverige. Det
övergripande målet är att
Sverige ska vara bäst i
världen på att använda
digitaliserings möjligheter.

Delmål

Digital kompetens innebär att
alla ska vara förtrogna med
digitala verktyg och tjänster
samt ha förmåga att följa med
och delta i den
digitala utvecklingen utifrån
sina förutsättningar.

Genom digital trygghet ska
människor, företag och
organisationer känna tillit till
och förtroende i användningen
av digitala tjänster och att de
är enkla att använda.

Digital innovation innebär att
förutsättningar för nya
eller bättre lösningar som ger
värde för miljö, samhälle,
företag och individer skapas
och sprids.

Digital ledning pekar på
vikten av att verksamheter
effektiviseras, utvecklas och
får högre kvalitet genom
styrning, mätning och
uppföljning.

Digital infrastruktur lyfter
fram betydelsen av att så
kallas hård och mjuk
infrastruktur förbättras och
förstärks för att data ska kunna
transporteras så effektivt som
möjligt.

eKlients målgrupp ~ 1 miljon användare
”Antalet anställda
(månadsavlönade) i kommuner
och landsting har under några
år ökat och uppgick i november
2017 till strax över en miljon.
Av dessa arbetade närmare
770 000 (74%) i kommuner
och 270 000 (26%) i
landsting/regioner.”

Antal anställda kommuner och landsting
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Källa: www.skl.se
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+ potentiellt myndigheter, statliga bolag, universitet, etc…

Referensmodell för eKlients omfattning

Styrning
Vision, Mål, Strategier, Principer, Standards
Tjänster och förmågor
Teknisk support, Applikationspaketering,
Införandetjänster, ….
Processer och verktyg
Sysman, ePaket, Overview, etc.
Produkter/teknologier
SCCM, Windows 10, EMS, Office 365

Kunder och referensgrupper

Kompetens och resurser

eKlient

eKlient Vision & Roadmap – ARBETSMATERIAL
2018

2019

Tjänster & Förmågor

Styrning

Kunder

Landsting

2020

2021

En gemensam digital
arbetsplats för
offentliga sektorn som
bidrar till ett hållbart
digitaliserat Sverige.

2022

Myndigheter
Kommuner
Universitet

Standard
användarlicensering
Gemensamma
upphandlingar
Molnstrategi
Vision &
(O365)
Arbeta oavsett tid,
Nationell tolkning
Roadmap
plats och enhet
av lagen (moln)
Efterföljsamhet
Gemensamt
Utökat
DI-krav
kravbibliotek
driftsåtagande
Mål och strategi
LeverantörsDigital arbetsplats
CMS/Intranätutbildningar
EMS/O365stöd
Uppdaterade
förvaltning som
Samverkan
livscykelplaner
tjänst
Sverige-dashboard
Inera-tjänster
Paketering från
leverantörer
Utbildningsportal
Införandestöd
Microsoft 365
Paketeringstjänst
EMS/O365-

IaaS
Drift

förvaltningsrutiner
CMS-tillägg till
O365

Overview 2.0

Upphandling
CMS/
Intranät

Hantering Azure AD
Automatiserade rapporter
Juridik
MT/CE-anpassning

Office 365

Microsoft EMS

Windows 10

Nuläge

Processer & Verktyg

Produkter/teknologier

MT/CE

EMS+O365

Digital
arbetsplats

Kompetens

Hur påvisar vi att det eKlient gör och kommer göra
”bidrar till ett hållbart digitaliserat Sverige”?

Välkomna att följa med oss på resan!

info@eklient.it

