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Hei
Jeg har en sak jeg ønsker å ta opp på eventuelt på førstkommende planleggingsgruppemøte.
Det gjelder hvordan CERES orienterer institusjonene om ny funksjonalitet i FS og dokumentasjon på hvordan
den nye funksjonaliteten er tenkt tatt i bruk/virker.

Ofte ender vi opp med å være usikre på hvordan nye funksjonaliteter i FS fungerer og blir sittende å teste mye
frem og tilbake for å finne ut hvordan dette skal benyttes. Vi opplever også at når ting lanseres som nytt i FS,
mangler det fortsatt en funksjonalitet for å kunne ta dette i bruk, uten at vi er klar over dette. Vi bruker derfor
unødvendig med tid på testing av ting som enkelt kunne vært informert om fra CERES sin side.

Et konkret eksempel er klientendring FS8.08 med følgende beskjed: "FS-klientversjon 8.08 er nå lagt ut i
demobasene for testing. Vi planlegger å legge den i produksjonsbasene så fort som mulig, så fint om dere tester
så fort som mulig."

Videre sies det

På vurderingsenhet samlebilde og vurderingskombinasjon samlebilde:
"Nytt kartotekkort:Sensorvarsling: Kan her angi om intern og/eller ekstern sensor skal ha varsling pr e-post om
begrunnelse/klage/sensur. FS-572"

Her fremgår det ikke klart, hverken av endringsdokumentasjonen eller Jira-saken det er lenket til (en lenke som
kom i ettertid), at den bakenforliggende funksjonaliteten ikke enda er på plass, men kommer i en senere versjon.
Det er heller ingen informasjon om hvordan dette konkret er tenkt å fungere. Sendes epost til både intern og
ekstern sensor når begge har "J"? Hvor ofte sendes epost? Hvor kan vi eventuelt styre dette? Det bes i tillegg
om at man tester så fort som mulig.  

Dette gjelder for øvrig spesielt på søknader via studentweb, og begrunnelse og klage i studentweb. Her har ting
blitt implementert svært gradvis og det er problematisk for institusjonene å teste funksjonalitet isolert sett fordi
man ikke får et nødvendig helhetsinntrykk av prosessen, spesielt fordi man ikke har et forhold til hvordan det
teknisk sett er tenkt implementert. Reell testing krever også involvering av de riktige brukerne og da kan ikke
bare deler av funksjonaliteten være på plass. Da mister også CERES viktig tilbakemelding og institusjonene
opplever å få et produkt som anses som ferdig utviklet, men som ikke fungerer i praksis.

Vi savner derfor et mer helhetlig perspektiv på implementering og kommunikasjon om ny funksjonalitet som
ivaretar institusjonenes behov for informasjon og påvirkning.

Hilsen Gro
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