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Pressemeddelelse: IT- og Telestyrelsen tager ny
udviklingsmetode i brug

Det er IT- og Telestyrelsens mål at etablere én indgang til offentlig it-arkitektur og standardisering med et nyt OIO-
katalog. Systemudviklingen sættes i gang nu i samarbejde med softwarevirksomheden Trifork, som har specialiseret sig
i agil udvikling med metoden Scrum.

OIO-kataloget vil sammenkoble og bygge videre på eksisterende open-source-software, og det er styrelsens ambition
at være i dialog med og give videreudviklet funktionalitet tilbage til de communities, som står bag produkterne. På den
måde kan også andre få gavn af de tilpasninger, IT- og Telestyrelsen laver.

At basere et strategisk it-projekt på open-source og agil softwareudvikling er en radikalt anderledes måde at drive it-
projekter på end den traditionelle, og IT- og Telestyrelsen bevæger sig ind på helt nyt land i offentlig sammenhæng.

"Det er spændende at være blandt de første til at høste disse erfaringer, som kan komme mange offentlige it-projekter til gode. Vi går
selvfølgelig nye veje, fordi vi tror, det giver os et bedre resultat. Samtidig er det vigtigt for os at overholde udbudsreglerne", siger Marie
Munk, vicedirektør i IT- og Telestyrelsen og formand for projektets styregruppe.

Konsekvensen for det konkrete projekt er, at IT- og Telestyrelsen især fokuserer på at beskrive de situationer,
løsningen skal bruges i. I et tæt samarbejde med leverandøren tilpasses og prioriteres udgangspunktet undervejs, så
resultatet også udnytter den viden, der opbygges undervejs.

"Vi har valgt at stille krav på denne nye måde, fordi vi forventer at få en bedre styring i projektet, fordi vi er sammen med leverandøren om
at prioritere undervejs. Dermed får vi også en løsning, der i højere grad tilfredsstiller brugerne", siger Marie Munk.

OIO-kataloget samler og erstatter eksisterende it-arkitektur- og standardiseringswebsites, blandt andet det eksisterende
OIO-katalog og InfoStrukturBasen, i en betaversion 1. november i år.

I forbindelse med it-projektet gennemgår IT- og Telestyrelsen desuden standardiseringens processer og
sagsbehandling med henblik på at sikre størst mulig nytteværdi for aftagerne i de faglige domæner.

Læs mere om projektet på www.itst.dk/nyt-oio eller kontakt:

Projektleder Thomas Maarup (tpm@itst.dk) på 3337 9238
Implementeringsansvarlig Christian Lanng (chl@itst.dk) 3337 9127.
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