Inför anslutning
Charlotte Johansson Ahlström, Marknadschef och PL fokus universitet/högskolor
Christer Dahlén, Projektledare lönerelaterade tjänster
Mona Mattsson, Enhetschef ekonomirelaterade tjänster

Ekonomirelaterade tjänster
Konsulttjänster
Lönerelaterade tjänster
…e-arkivtjänster
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Tjänsteportföljen – överblick

Ekonomirelaterade tjänster

Lönerelaterade tjänster

Konsulttjänster

Kvalificerade
ekonomirelaterade tjänster
för alla myndigheter.

En komplett
lönehanteringstjänst för
alla myndigheter.

För myndigheter som
behöver tillfällig expertis
erbjuder vi konsulttjänster.

Löpande redovisning och
bokslut, anläggningsredovisning, kundfakturering,
leverantörsfakturahantering,
betalningar och e-beställ.

Vi tar hand om löneadministration, rese- och
utläggsadministration,
tidrapportering och
beslutskrivning.

Vi tar uppdrag som
administrativ chef,
ekonomi- och
redovisningschef,
controller eller ekonom.
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Statens servicecenter har en anslutningsprocess
i fem steg för att säkra anslutning av kund
1. Utvärdera

2. Definiera

3. Implementera

4. Driftsätta

5. Stabilisera

Utvärdera fasen
1. Utvärdera

2. Definiera

3. Implementera

4. Driftsätta

5. Stabilisera

1. UTVÄRDERA – Leder till en avsiktsförklaring som omfattar
– En grov tidplan med preliminärt anslutningsdatum
– Styrgrupp och resurser pekas ut för nästa fas
– Lägga till om mer ska utredas
 Insamling av volymer och information
 Prisindikation
 Denna fas kan ta en till flera månader
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Definierafasen
1. Utvärdera

2. Definiera

3. Implementera

4. Driftsätta

5. Stabilisera

2. DEFINIERA - Leder till en överenskommelse
– I denna fas ska
• Gap verksamhet och IT

• Process och SLA-genomgång
• Andra tillägg i avsiktsförklaringen
identifieras under ett antal workshops och möten

– Vara överens om verksamhetsövergång ska genomföras
– Planera implementerafasen
– Definierafasen är vanligtvis ca 3–4 månader
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Implementeringen ny kund normalt 26 veckor

En komplex kund då förlängs kalendertiden upp till ett år.
De faser som framförallt påverkas är krav och konfigurationsfas, kontroll av inberoende.
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Implementeringen ny kund normalt 17 veckor –
beställning till betalning
Tidplan
Uppgift
0. ÖVERLÄMNING TILL PROJEKT
1. INITIERING
Avrop, datainsamling och grundkonfiguration VP
2. PLANERING
2.1 Projektplanering
2.2 Förberedelser integration
2.3 Förberedelser verksamhet
3. KONFIGURATIONSAVSTÄMNING
4. INTEGRATION
4.1 Uppsättning integrationer
4.2 Integrationstest
5. ACCEPTANSTEST
5.1 Förberedelser acceptanstester
5.2 Genomförande av acceptanstester
5.3 Uppföljning av acceptanstester
6. PRODUKTIONSSÄTTNING
7. GO LIVE
8. AVSLUT OCH ÖVERLÄMNING
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Definierafasen
1. Utvärdera

2. Definiera

3. Implementera

4. Driftsätta

5. Stabilisera

• 4. Driftsätt
– Go Live driftsättning av IT-lösning och tillhörande tjänster.
– En dag men driftssättningsperioden är 3 veckor då
befintligt lönesystem stängs ner och det nya ska sättas
upp.
– Överlämning till SSC:s driftsorganisation

• 5. Stabilisera
– Om restposter ska stängas
– Om det blir problem så kvarstår teamet som har satt upp
– Överlämning av dokumentation
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Ett professionellt anslutningsteam för att
styra och leda arbetet enligt processen
Anslutningsprojekt

Anslutningsprojektledare (APL) /
Kundansvarig (KA)
Anslutningsteam

• Ett team med erfarenhet att
ansluta in kunder
• Leder och styr projektet framåt
enligt projektplanen

Verksamhetsspecialist (VS)
Systemadministratör (SA)
Teknisk projektledare (TPL)
Medarbetare från leveransen (LK eller EK)

Servicedesk (SD)
Specialister vid behov

• Håller samman de olika parterna
• Kund
• Systemleverantör
• Staten servicecenter

Förberedelser och resurser KMY
Trots att Statens servicecenter leder projektet och koordinerar med KMY och med
systemleverantören, så förutsätter projektgenomförandet att KMY bemannar med
rätt resurser från Lön, Ekonomi och IT.
Följande resurser bör säkras hos KMY:
• Styrgrupp/sponsor
• En projektledare
• Verksamhetsresurser såsom HR och Ekonomi
• Teknisk projektledare från IT-avdelningen – Kontaktperson för integrationer och
andra IT-frågor
• Testledare om inte projektledare har den rollen
• Ev kommunikatör
Förberedelser som behövs
• Kartläggning och dokumentation av befintliga integrationer
• Säkerställa bemanning internt och externt
• Arbetsprocesser och Ärendeflöden i systemet
11

Förändringsresan hos KMY för lönetjänst
• Förändringsresan är olika beroende på hur lön hanteras idag centralt eller
lokalt, chefernas roll, etc.
– SSC är del av process. Gränsytorna måste säkerställas mellan KMY och SSC.
Många timanställda och arvodister kräver ombud/källrapportörer om de inte finns i
anställningsdatabasen
– Vilken administrativ belastning som ska ligga på chefen/organisationen
– Atteststruktur - Underlag till SSC är rätt och korrekt
– Underlag såsom kvitto är kvar hos KMY, SSC vill ha attesterade underlag av chef
eller annan med behörig
– Erfarenhet av systemet idag

• Vi kan och vill stötta KMY genom våra erfarenheter från andra kunders
anslutning till Statens servicecenter.
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Förändringsresan hos KMY för ekonomitjänst
• Hanteringen av ekonomitjänsterna normalt mer koncentrerad till ett
fåtal personer på myndigheten
• Utveckla beställarkompetens
Kunder som köper beställning till betalning:
• Hur stor omställningen blir beror på hur mycket man jobbat med ebeställningar och elektronisk fakturahantering tidigare
• Övergång till gemensamma register
Kunder som köper hela ekonomitjänsten (standardmodellen):
• Stor omställning då man går över i en standardiserad ekonomimodell
med en standardiserad systemuppsättning
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Frågor
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