En effektiv beställningsprocess för digitala lärresurser - Skolfederation 4 nov 2020

SIS TK450/AG6:
Nationellt arbete med beställning och leverans av
digitala lärresurser

Johanna Karlén
Kvalitetschef, Swedish Edtech Industry

Swedish Edtech Industry - det vi vill och gör
●
●
●
●

Driva digitalisering
Bygga kunskap
Verka för en fri och sund marknad
Driva kvalitetsfrågor

Swedish Edtech Industry - lite mer konkret
●
●
●

●
●

Branschrapport - sprider kunskap om branschen
Edtechkartan
Tekniska standarder - FFIS, SiS TK 450, IMS Global
○ SS 12000:2020
○ Beställning och leverans av digitala läromedel
Part i nationella forum och sammanhang
Samarbete internationellt

SIS TK450/AG6 - nationellt arbete:

Beställning och leverans av digitala lärresurser
●

●

VARFÖR?
○

Det behövs nationell samordning kring den mjuka infrastrukturen med standarder,
regelverk, begrepp och tekniska protokoll så att alla aktörer, såväl små som stora
huvudmän, såväl etablerade som nya edtechbolag kan arbeta utifrån samma
förutsättningar för att skapa en, så långt det är möjligt, automatiserad process.

○
○

Behov lyftes inom ramen för FFIS - workshop genomfördes, underlag togs fram

VAD?
○
○

●

Beslut i SIS TK450 att arbetet skulle in under arbetsgrupp 6 (AG6)
Kartlägga processen beställning-leverans.
Identifiera knutar och eventuella behov av standarder samt ta fram dessa.

HUR?
○
○

Utgår från befintliga projekt och initiativ
Arbetsgrupp bestående av huvudmän och leverantörer - SIS TK450/AG6

Val av digital
lärresurs

Var finns utbudet?
Portal
Huvudmannens
Läromedia, Skolon
Direkt leverantör
Hur välja, vad påverkar?
Behov och syfte med
undervisning
Resurser/budget
It-miljön
Informationssäkerhet och
personuppgiftshantering
Beslutsmandat
Inköpsrätt

Beställning

Beställning:
Via portal eller direkt hos
leverantör
Beställningsrätt:
Verifiering huvudman,
skola, inköpsansvarig
Beställning genomförs
Skickas till leverantör direkt
eller från portal

Tilldelning

Distribution
Licensiering
Nyckel/kod skickas från
leverantören till beställare
direkt eller via portal
Kontoprovisionering
Uppgifter som behövs för
tilldelning skickas mellan
leverantörens tjänst och
huvudmannens register,
direkt eller via portal

Åtkomst,
användning

Inloggningsmetoder:
SSO via huvudmannens
lösning alt via portal
Åtkomstlänk direkt från
leverantör till användare
med verifiering och
aktivering
Förändringar
Hanteras manuellt
eller via synkronisering
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API:er för beställning
Kontoprovisionering o dataflöde register - lärresurs,
Format för datatyper,
Åtkomstmetod och hantering av förändringar
Egenskaper digitala produkten
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It-miljön
Informationssäkerhet och
personuppgiftshantering
Beslutsmandat
Inköpsrätt

Avtal
PuB-avtal
Utbud

Beställning

Beställning:
Via portal eller direkt hos
leverantör
Beställningsrätt:
Verifiering huvudman,
skola, inköpsansvarig
Beställning genomförs
Skickas till leverantör direkt
eller från portal
Knutar?
Behov:
Gemensamma
mallar,
information, stöd,
utbildning...

Tilldelning

Distribution
Licensiering
Nyckel/kod skickas från
leverantören till beställare
direkt eller via portal
Kontoprovisionering
Uppgifter som behövs för
tilldelning skickas mellan
leverantörens tjänst och
huvudmannens register,
direkt eller via portal

Åtkomst,
användning

Inloggningsmetoder:
SSO via huvudmannens
lösning alt via portal
Åtkomstlänk direkt från
leverantör till användare
med verifiering och
aktivering

Förändringar
Hanteras manuellt
eller via synkronisering
Behov:
Metoder och vägval (SCIM/EGIL,
API:er för beställning
SS 12000:2020, SSO-lösningar...)
Kontoprovisionering o dataflöde register - lärresurs, Standarder beställning och
Format för datatyper,
tilldelning, avsiktsförklaringar
Åtkomstmetod och hantering av förändringar
bransch, enas om egenskaper
Egenskaper digitala produkten
hos den digitala produkten...

Effekter och nyttor
● Lärare och elever får såväl enklare som säkrare
tillgång till de digitala lärresurser de behöver.

● Likvärdigheten i tillgång och användning runt om i
landets skolor ökar.

● Vi bibehåller en fri och sund marknad, där såväl
befintliga som nya aktörer kan etablera sig utifrån
gemensamma och överenskomna standarder.

● En fri och sund marknad leder till innovation och
utveckling, där landets skolor har flera digitala
lärresurser att välja mellan utifrån syfte och
ändamål.

Apropå standarder…

”Standardlistning”

Var med i arbetet!
● Första uppstartsmöte 18/11
● Kontakta mig eller Petra Fogelberg, SIS
○ johanna.karlen@swedishedtechindustry.se
○ petra.fogelberg@sis.se
● Förutsätter medlemskap i SIS TK450

TACK!
edtechkartan.se
johanna.karlen@swedishedtechindustry.se

