IT - STRATEGI
FOR RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE
IT - strategien understøtter Digitaliseringsstrategien og fastlægger de overordnede
principper og retningslinjer for IT-anvendelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Den sikrer, at IT-investeringer prioriteres, finansieres og koordineres ud fra de overordnede mål.
IT - strategien fastlægger de overordnede principper og retningslinjer, som lægger rammerne for det daglige arbejde
med IT i kommunen centralt, decentralt og i Koncern IT
VISION
•

Vi vil være kendt for til enhver tid at
undersøge nye teknologier og teknologiske muligheder, med henblik på
udvikling og effektivitet.

•

Vi vil være kendt for at understøtte
kommunens arbejdsgange og processer
med effektiv IT for såvel interne som
eksterne samarbejdspartnere.

•

Vi vil være kendt for til enhver tid at
skabe merværdi for kunderne ved at
skabe nye muligheder og services via
teknologi

MISSION
Koncern IT varetager drift og udvikling af IT, samt udfordrer og bidrager til innovation i Ringkøbing Skjern kommune.

IT - PRINCIPPER
•

Koncern IT rådgiver altid om IT i
kommunen.
Målet er at få den rigtige IT i kommunen.
Derfor skal alle fag- og stabsområder samt
tilhørende aftaleenheder altid inddrage Koncern IT som rådgiver ved indkøb og anskaffelser af ny IT. I Ringkøbing-Skjern Kommune
betragtes alt IT som en del af en større
helhed, der omfatter hele organisationen.
•

Laveste total omkostninger ved
IT - anskaffelser.
IT er mere end skærme, bærbare computere
og programmer. IT kræver drift, vedligehold,
opdateringer og kontinuerlig udvikling. Derfor skal alle parametre indgå i regnestykket,
når der anskaffes ny IT. Koncern IT sikrer at
gevinster ved ny IT synliggøres og realiseres.
•

Koncern IT er garant for sikker
drift
IT er en dynamisk størrelse, der hele tiden
skal vedligeholdes, opdateres og udvikles.
Koncern IT skal sikre en sikker drift af
kommunens IT-systemer. Det indebærer
tidssvarende infrastruktur, drift, support og
udvikling af IT-systemer.
•

IT - kompetencer opbygges internt i kommunen
Fag- og stabsområderne skal i samarbejde
med Koncern IT sikre løsningen af områdernes IT-opgaver, ved altid at have den rigtige
arbejdskraft, viden og de rette kvalifikationer med respekt for mulighederne ved
kommunale samarbejder.
Vi er de første med ny teknologi,
når det giver mening
Vi anskaffer altid den IT, der opfylder de
funktioner, vi har behov for.Vi tager altid stilling til ny teknologi og vurderer, om den kan
skabe merværdi for kommunen.Vi er aldrig
”late movers” og kun ”first movers”, når det
giver mening.

•

IT udfordrer og bidrager til innovation i Ringkøbing Skjern
kommune
Teknologi bliver en stadig større del af vores
hverdag, og IT skaber rammen for, hvordan
vi kan handle. Koncern IT skal udfordre
kommunens fag- og stabsområder på brugen
af IT. Koncern IT skal skabe innovation gennem teknologisk indsigt og rådgivning om
nye arbejdsmetoder/brugen af disse.

IT - ARKITEKTUR
•

•
•

•

•
•

IT-arkitekturen skal sikre sammenhæng
mellem nye anskaffelser og kommunens
nuværende og fremtidige IT-systemer
og IT-infrastruktur.
Koncern IT anvender en virtuel serverplatform baseret på VM-Ware, som
minimerer energiforbruget.
IT-platformen er primært baseret på
Microsofts operativsystemer, og databasestrukturen baseres som hovedregel
på Microsoft SQL og Active Directory.
Ringkøbing-Skjern Kommunes basissystemer som Windows, Notes, Microsoft Office osv. udgør en væsentlig del
af kommunens IT-arkitektur.
Der anvendes desktopteknologier, som
giver fleksibilitet og mobilitet for den
enkelte bruger.
Al dataudveksling foregår i åbne formater.

•

FORRETNINGSAPPLIKATIONER
•
•

•

•

•

Koncern IT sikrer en IT-infrastruktur,
som til enhver tid har den fornødne
sikkerhed, tilgængelighed, kapacitet og
fleksibilitet for at sikre en smidig afvikling af IT-systemerne.
IT-infrastrukturen er baseret på en
blanding af trådløse og kablede teknologier, hvor der satses på udbredt
anvendelse af fiberteknologier i hele
kommunen (området) til glæde for
kommunen, erhvervslivet og borgerne.

Koncern IT undersøger værdien af
tværgående applikationer, der kan stilles
til rådighed
Faglige applikationer afklares decentralt
efter det enkelte områdes behov under
hensyntagen til IT-arkitekturen. IT skal
sikre, at tværgående applikationer
anvendes, hvis de kan løse de ønskede
faglige opgaver tilfredsstillende
Der er den nødvendige sammenhæng
mellem kommunens digitale og faglige
løsninger. Tværgående og decentrale
applikationer tænkes altid sammen.

IT - INVESTERING
OG PRIORITERING
•

•

•

IT - INFRASTRUKTUR
•

Vi opbygger den nødvendige viden hos
medarbejderne i Koncern IT, så vi kan
løse de fleste opgaver selv. Det sker
med henblik på at skabe synergi og effektivitet i dagligdagen.

•

Tværgående forretningsapplikationer
købes og finansieres centralt
Fagspecifikke applikationer købes og
finansieres decentralt
Medarbejdernes arbejdsplads finansieres decentralt og alt indkøbes gennem
kommunens webshop. Det sikrer, at
kommunens indkøbsaftaler overholdes.
IT anskaffes på en veldokumenteret
baggrund, hvor alternativer vurderes og
konsekvenser undersøges
Grøn bæredygtighed er en del af overvejelsen ved nyanskaffelser

