Utbildningspaket
E-tjänsteplattform
Bygg egna e-tjänster

Driv e-tjänsteutveckling internt
CGI erbjuder ett helhetskoncept för att komma igång med att ta fram egna e-tjänster i
plattformen. Ni som kund kan då direkt i samverkan med verksamhetens kravställare
sätta er och ta fram e-tjänster precis som ni vill ha dem. Ni kan utgå ifrån ett formulär
som någon av våra andra kunder har tagit fram eller starta från grunden med hjälp av de
olika mallar som finns för att skapa formulär. Arbetet sker hela tiden i tjänsterna precis på
samma sätt som i produktion. Ni kan därför under ert arbete skicka länkar till de etjänster ni håller på att ta fram för påseende av era kravställare. När tjänsterna fylls i så
skickas datat till er så att ni även under utvecklingsfasen kan jobba direkt med integration
och testa hur det hela kommer att bli när det är färdigt och produktionssatt i tjänstens
produktionsmiljö.
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Paketets innehåll
UTBILDNING
En utbildning hålls i era lokaler av vår expert på verktyget för att jobba med hur man
konstruerar formulär. Utbildningen hålls under en heldag och ni bestämmer själva hur
många deltagare som skall finnas på plats hos er. Utbildningen innehåller både
teoretiska delar och praktiska laborationer. Om ni inte har möjlighet att hålla utbildningen
i egna lokaler så kan utbildningen hållas i CGI’s lokaler i Örebro eller på distans med
hjälp av ett webbmöte.
EGEN UTVECKLINGSMILJÖ
I samband med att utbildningen genomförs får ni tillgång till verktyget Spikeflow Creator
som e-tjänsterna byggs med. De olika komponenter som finns i produktionsmiljön
dubbleras in i er utvecklingsmiljö i tjänsten. Dessutom får ni tillgång till en kundportal där
självstudiematerial, manualer samt alla formulär som andra kunder har i produktion för
nedladdning, i skrivande stund är det över 200 stycken.
EN MÅNADS PROVTID
Efter genomförd utbildning har ni en månad på er att testa verktyget, ta fram e-tjänster
och även att publicera dessa i tjänstens produktionsmiljö. Allt gör ni själva med det
systemstöd som ingår i paketet. Efter en månad behöver ni bestämma er för om ni vill
köra vidare med er utvecklingsmiljö eller inte. Väljer ni att fortsätta så rabatterar vi
startkostnaden med 5000 kronor för er.
PRIS
Priset för hela det här paketet är 20 000 SEK exklusive moms och leveranstiden är 2-4
veckor från beställning beroende på tillgången på utbildningsresurser vid givet tillfälle.
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Vi går varje utmaning till mötes med ett mål i tanken, att hjälpa våra kunder att lyckas.
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Kompetent plattform
CGI har 10 års erfarenhet
av e-tjänsteutveckling. Dra
nytta av alla färdiga
funktioner och lösningar i
befintliga e-tjänster i det
egna arbetet med att bygga
e-tjänster.

Kontakta vår expert
Gustav Ruthgård,
gustav.ruthgard@cgi.com

