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Lasse Hagestam
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Beslut eller åtgärd
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade
mötet öppnat.
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Fastställande av dagordning

Följande ärenden anmäldes till Övrigt:
a) Vårens sammanträdesdatum
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Val av justeringsperson

Fredrik Thornberg utses att justera protokollet.
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Föregående mötes protokoll

Protokollet läggs till handlingarna.
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Presentation av IT-rådet

Ordföranden presenterade IT-rådets medlemmar
och uppdrag.
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Rapporter
a) ITAN

b) IT-avdelningen

ITAN är en referensgrupp till IT-rådet, som
normalt träffas inför varje IT-rådsmöte. Där
finns representanter från de större IT-systemen
(förvaltningsavdelningarna) och användare av
dessa, främst från sektionerna. Syftet med
gruppens möten är att samla in fler synpunkter
kring frågorna till kommande IT-rådsmöte.
Synpunkterna från ITANs senaste möte hanteras
i punkterna nedan.
IT-avdelningen kommer att skicka ut en enkät
om hur avdelningen uppfattas av personalen när
personalbarometern är färdig.
Studenternas utskriftssystem är bytt; nu fungerar
allt utom utskrifter från Linux-datorer.
Utredning pågår om att ev outsourca
studenternas e-postkonton. Många andra
lärosäten har redan gjort detta.
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Byte pågår av det lagringsutrymme som används
av många av de större systemen, såsom e-post
och hemkataloger.
De svåraste delarna kring bytet till Windows 7 är
kvar. Inom forskning och utbildning finns
program som tekniskt inte går enkelt att flytta,
medan de flesta och vanligaste standardsystemen
fungerar bra. Bytet måste ske för att vi ska kunna
fortsätta få support på Windows. Normalt byter
HH Windowsversion när datorer byts.
Studentportalen har många användare. I januari
loggade drygt 1000 studenter in varje dag. Efter
denna termin kan förhoppningsvis det gamla
tentaanmälanssystemet tas ur drift. IDE och HOS
använder portalen fullt ut för detta, SET börjar
använda portalen i läsperiod 3 och HUM och
LUT i läsperiod 4. Nya studenter vill ha allt där,
medan de äldre studenterna är mycket nöjda.
Lärare och annan personal behöver mer
information kring vad som finns i portalen, så att
de kan lotsa studenterna rätt. Funktion för att
visa personal vilken information som visas för en
viss studentgrupp ingick i projektet, men vad har
hänt?
Frågor:
Bibliotekets studenthelpdesk behöver kunna nå
IT-avdelningen även under lunch och när IT:s
helpdesk har tillfälligt kortare öppettider. Frågan
har diskuterats tidigare, men vad har hänt?
Har Högskolan någon policy för användning av
opensource-programvaror? Nej. IT-avdelningen
ser till programvarors pris kontra nytta, snarare
än licensieringsform. Det är en fördel om många
program som lärare använder också kan
användas/skaffas av/för studenter i sin bärbara.
Detta behov kan även hanteras via licensavtal.

c) IT-utveckling på gång

Nytt diarieystem/W3D3: Det finns flera
anledningar att byta diariesystem: Systemet i sin
nuvarande form kommer att sluta supporteras. I
dag hyr vi användningen, men det blir billigare
att ha driften vid HH, och det ger fler
utvecklingsmöjligheter av systemet. Man vill ha
en mer adekvat och stringent ärendehantering,
där t.ex. avtal och studentärenden hanteras i nya
arbetsflöden i diariesystemet, vilket också ska
öka rättssäkerheten och ensa rutinerna kring
studentärenden. HH måste också ändra sättet vi
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arkiverar/hanterar handlingar. Tidigare
arkiverades handlingar utifrån ett organisatoriskt
schema i efterhand, nu ska det vara processtyrt,
och handlingarna ska kunna hittas direkt när de
upprättats.
En avropsförfrågan är ute, och anbuden ska vara
inne senast på måndag 20/2. Tidsplan: Skarp
drift från nov. med utsedda pilotprocesser. Den
stora delen av projektet syftar till att utveckla
arbetsprocesser/rutiner etc. Det är ett mångårigt
projekt.
Personalportal: Insidan är föråldrad. Under
hösten har ett projekt gått igenom vad personalen
eftersöker. Det finns tydliga skiljelinjer mellan
forskande/utbildande personal och T/A-personal.
En utvecklingsplan (med förslag på lösningar)
och tidplan på gång. En utgångspunkt är att
portalen ska vara en social plattform; beslut om
hur utvecklingen kommer att gå till kommer
senare. Planen är att nya funktioner ska levereras
löpande. Det finns tydliga skärningspunkter med
t.ex. studentportal/lärplattform.
E-handel: Fr.o.m. årsskiftet 2012-2013 måste
HH ha ett system för e-beställningar i drift.
Syftet med systemet är att beställningar ska
konteras och godkännas i förväg, och kunna
följas upp elektroniskt. Stämmer leverans och
pris, ska ingen behöva se fakturan. Detta
kommer troligen aldrig att tas i drift för samtliga
HHs beställningar. Från årsskiftet kanske några
pilottyper beställs på detta vis. Frågor kring hur
beställning ska göras, vem som får beställa etc.
ska också hanteras inom projektet.
Blackboard: Projektet är till en början begränsat
till att byta ut den nuvarande lärplattformen,
DUP. Rektorsbeslut finns som lyder: ”Såväl
campus- som distanskurser, med behov av ett
webbaserat strukturellt verktyg, skall använda
Blackboard learn from starten av HT-12.”
Behövs ytterligare funktionalitet ska det länkas
från Blackboard dit.
8 pilotlärare har startat kurser och ytterligare 30
utbildas nu. Med start i april erbjuds alla lärare
en komprimerad tvåtimmarsutbildning i
Blackboard. Genomgången sådan utbildning är
ett krav för att få starta kurser.

Högskolan i Halmstad
IT-RÅDET

PROTOKOLL
fört vid sammanträde 1/2012
2012-02-13
I den tekniska delen av projektet är det nu dags
att lägga in Urkund (som ju används för
plagiatkontroll) i testmiljön. Integration mot
Ladok pågår också. Läraren ska på en webbsida
välja vilka kurser/kurskoder som ska användas i
Blackboard för att kursen skapas.
Grundfunktionaliteten i Blackboard fungerar
även i de flesta mobila enheter, men HH kommer
också att införa en modul för bättre hantering av
detta.
Till en början kommer bara registrerade
studenter att ha tillgång till information i
Blackboard, men det är möjligt att publicera
material som visas även utan inloggning.
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IT-vision

Rektor efterfrågar en vision på 3-5 års sikt kring
hur verksamhet och IT kan samarbeta för att
driva lärosätet framåt.
Beslut:
Lasse och Anna kompletterar listan med en
motivering varför de valde att presentera utkastet
på detta vis.
IT-rådets ledamöter får till nästa möte att fundera
och diskutera med kolleger för att hitta fler
exempel, liknande de i utkastet, som täcker fler
situationer där anställda och studenter använder
IT. Utifrån detta skapas troligen en enkät, för att
få fram fler synpunkter och ideer.
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Övriga frågor
a) Vårens sammanträdesdatum

Vårens övriga IT-rådssammanträden hålls
Torsdagen den 29/3 kl. 9-11 och
Måndagen den 14/5 kl. 9-11.

Vid protokollet:

Anna Frederiksen
Justeras:

Lasse Hagestam
ordförande

Fredrik Thornberg
justerare

