2020-11-04 En effektiv beställningsprocess för digitala
lärresurser
Frågor från chatten

Är du som skolhuvudman intresserad av att delta i Sambruks arbete med Beställning av digitala
lärresurser - från ax till limpa är du välkommen att anmäla intresse i formuläret här:
https://internetstiftelsen.wufoo.com/forms/z1txjbuu084nwac/
Bokinfo håller på att uppdatera sin standard för att kunna hantera digitala läromedel. De är mycket
lyhörda i den processen.
Kan vi som har lärportaler bidra på något sätt, t.ex. med grupp, klass-info för elever?
Kan vi underlätta så att lärresurser i biblioteket kan kopplas till pedagogiska planeringar?
Hur ser er lösning för att hantera beställningsbara tjänster ut? Har ni en tjänstekatalog? Hur ser den
ut?
Kommer lösningen att kunna anonymisera användaren gentemot läromedelsleverantörerna?
Vi på Unikum är gärna med och bollar med er om hur det kan ske.
Det är nog lite det Bokinfo försöker göra för just digitala läromedel i alla fall.
Det du beskriver -- kommer med troligen fångas upp i SIS TK450/AG6
Stödjer ni även licenshantering, att kunna släppa licenser från vissa grupper och tilldela andra på ett
snabbt och smidigt sätt?
Skolenhetsregistret ska öppna igen på fredag, 6 nov, enligt det senaste jag hört.
Det har diskuterats i BOL-gruppen, men vi valde att inte ta med det i första versionen. Det sågs som
något som skulle kunna bromsa arbetet för mycket och något vi försöker attackera i en senare
version.
Mer info om SIS TK450/AG6 här: https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk400499/sistk450/
Kanske detta kan vara en mall att utgå från och anpassa utifrån lokala
förutsättningar/processer/riktlinjer när det gäller stöd/riktlinjer för hur lärare ska tänka när det hittar
lärresurser? https://www.edtechkartan.se/cms/avgora-anvandning-it-tjanst/
Tanke om krav på Shop/Läromedelskatalog: Ha API som gör att Lärplattformar kan fråga om en viss
lärresurs är tillgänglig för en viss användare.
En del av BOL är att hämta ut statistik om licenser. Det kan vara applicerbart för det du frågade om.
Även för det som -- nyss nämnde, att se om de faktiskt används.
min samlade input är att man inte vill investera i något som är dyrt och som inte kommer att vara
kommande standard, viktigt är att veta vilken riktning man ska gå // det måste vara lätt, enkelt,
snabbt, begripligt och inte minst informationssäkert att göra beställngar
Statistiken i BOL tror jag är inte tillräckligt detaljerad i dagsläget för att vara underlag för någon ny
betalningsmodell om jag ska vara krass.

