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Sammanfattning 
En stor del av punkterna i konsensusutlåtandet är genomförda och klara (79%) 

och för övriga finns aktiviteter och ansvarig framtaget. Rapportering kring status 
för dessa återstående aktiviteter kommer ske i enlighet med programmets 

kommunikationsplan. 
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1 Bakgrund 
Piloternas samlade konsensusutlåtande för Alfa-versionen av VIOL 3 delgavs Biometria 
2019-11-12. Biometria har använt konsensusutlåtandet som utgångspunkt för sitt 
förbättringsarbete i programmet VIOL 3, drivet av programledningen  
 
Här presenteras programledningens syn på status för konsensusutlåtandet på en 
aggregerad nivå. För de punkter som ännu inte anses vara genomförda och klara så finns 
aktiviteter och ansvariga utsedda.  

2 Biometrias syn på nuläget 
Biomerias process för bugghantering är effektiv och funkar väl. Likaså processen för 
ändringsbegäran fungerar bra. Programmet kommer även fortsättningsvis vara 
scenariebaserat och med tillägg av funktionella block. Vad som ingår i respektive scenario, 
programinkrement eller release rapporteras löpande. Testsidan inom programmet har 
förstärkts och olika åtgärder har genomförts för att höja kvaliteten. Dokumentation delges 
kund i preliminär version en vecka innan releasen finns tillgänglig i kundtestmiljön. 
GAP-arbetet fortsätter och vi har gemensamt arbetat fram en bra process för att hantera 
GAP framåt, där lösningsrådet har en viktig funktion. De ickefunktionella kraven på VIOL 3 
är inlagda i den tillverkningsplan som är framtagen till verifieringsversion (kontrollpunkt 
2) samt är en del i det som Arkitekturkommittén fokuserar på framgent. De kommer även 
starta upp ett integrationsforum.  
 
Samordningen mellan delprojekt i programmet har ökat genom operativa forum, tydligare 
programledning samt gemensam planering och intern kommunikation. Även den externa 
kommunikationen har ökat och följer beslutad kommunikationsplan. För att vara ett stöd 
för alla kunder som ska genomföra sina VIOL 3 projekt kommer antalet kanaler att minska 
och målet är att ha en enda VIOL 3 ingång på webben.  
Visionen, affärsnyttorna, grundprinciperna och mål för VIOL 3 finns beskrivet i ett samlat 
material på viol3.se (Under menyn Om VIOL 3, Därför VIOL 3). Arbete pågår gällande hur 
volym- respektive prestandatester ska genomföras under verifieringsfasen för VIOL 3 med 
hjälp av data ur VIOL 2.  

3 Vad händer nu? 
De frågeställningar som ännu inte är helt slutförda arbetar programledningen vidare med: 

• Planerings- och uppföljningsarbete genomförs kring vad som är slutlevererat och vad som 
ev återstår, detta blir integrerat i tillverkningsplanen och den kommer kommuniceras 
löpande. 

• Hantering av datum och dess styrning genom hela VIOL 3 är en del av pågående GAP-
arbete. Proaktivitet (möjlighet att verifiera i förväg) önskas i VIOL 3 för både klient och 
integration.  

• De ickefunktionella kraven på VIOL 3 finns det visst underlag för och det ska kompletteras. 
Arkitekturkommittén arbetar vidare med bland annat detta. 

• Enligt beslut ska antalet kanaler för VIOL 3 programmet minska och målet är att ha en enda 
VIOL 3 ingång på webben. 

• Det lösningsförslag som finns för hur volym- resp. prestandatester kan genomföras med 
hjälp av data ur VIOL 2 ska kompletteras.  

 
Status för återstående arbete kommer rapporteras via de ordinarie 
kommunikationskanalerna för programmet. För punkter i konsensusutlåtandet som anses 
genomförda och klara är denna rapport ett avslut.  


