
Referenscase

IST hade 
ambitio-
nen att 
erbjuda 
skol- och 
omsorgsvärldens 
modernaste IT-lös-
ning för administration, kom-
munikation och lärande. An-
vändarna är kräsna och vill ha 
ett pålitligt och funktionsrikt 
system med användarvänligt 
gränssnitt. Detta ställer stora 
tekniska krav på stabilitet och 
tillgänglighet.
 
Kundens vision innefattade
 en koncerngemensam   
 IT-plattform ”i molnet”.
 en integrerad generisk   
 valmodul som stödjer   
 flera olika produkter
 en responsiv webblösning  
 för smartphones, surf-  
 plattor och persondatorer.
 

Integrerad IT-lösning för skola och omsorg från IST

Utmaning

Efter 
analys av 
beställa-
rens krav 
och slutan-
vändarens behov 
designade Softhouse 
ett system baserat på Angu-
larJS, kombinerat med Boot-
strap för dynamisk anpass-
ning. Detta gjorde det enkelt 
att leverera enligt schema.  

Projektet bedrevs enligt Agil 
metodik med återkommande 
feedback från IST, mottagaror-
ganisationerna samt verksam-
hetsspecialister. Prototyping 
i samarbete med beställaren 
säkerställde att teamet gjorde 
rätt saker vid rätt tidpunkt.

Uppdraget startade januari 
2014 och slutleveransen sked-
de på utsatt tid i juni 2014. 

Pålitlig leverans var en   
grundförutsättning eftersom 
systemet är verksamhets-
kritiskt. 

Efter slutleverans 
implementerades 
det nya systemet hos 
samtliga berörda lands-
bolag inom IST-koncernen.

 Valmodulens användning  
 har utökats och omfat-  
 tar nu de val som elever  
 och föräldrar gör inom   
 skolan.

 Den centrala administra- 
 tionen har minskat kost - 
 nader och ledtider vid   
 uppdateringar.

 IST har i nästa steg   
 använt Softhouse för   
 utbildning och  coaching  
 för team och manage-  
 ment. I praktiken har   
 mjukvaruprojektet   
 hjälpt organisationen att  
 införa ett mer modernt   
 och effektivt arbetssätt.

Lösning Resultat

Integrerade IT-system för studie-
planering, schemaläggning och 
föräldrasamarbete blir allt viktigare 
inom skol- och omsorgsvärlden. 
Idag utgör de en viktig del av miljon-
er personers vardag.

Softhouse Consulting Sydost, Växjö, 0455-618700, www.softhouse.se

”Softhouse har bidragit med en 
balanserad coaching där man 
verkat för att de olika rollerna i 
verksamheten själva löser problem 
som uppstår och på ett begåvat sätt 
bidragit genom att vägleda” 
–Mikael Wahlberg
  Head of Technology Management

IST
IST levererar IT-lösningar för 
hela skolgången – från förskola 
till gymnasium. Kunderna om-
fattar över 400 kommuner i hela 
Norden.
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