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1

Krav på BI-system

1.1

Bakgrund

De upphandlade ramavtalen syftar till ett enkelt och smidigt nyttjande av BI-verktygen
och att avropande myndigheter med enkla medel ska kunna implementera sin lösning.
Ambitionen är ett avropsförfarande och beställning som gör det enkelt att beställa.
Kravspecifikationen innehåller därför bland annat en standardkonfiguration som utgör
en funktionell beskrivning av grundläggande funktionalitet. Pris- och beställningsformuläret innehåller tydligt beskrivna produkter där myndigheten anger volymer.

1.1.1

Teknisk miljö

Den IT-tekniska miljön inom statens myndigheter är varierande och i ständig
utveckling. Följande produkter utgör i huvudsak gemensam bas för dagens IT-miljö:
Klientplattform
 Windows XP
 Windows Vista
 Windows 7
Server-OS
 Windows Server
 Linux
 Unix
SQL-Databas
 DB2
 Oracle
 MS SQL Server
 MySQL
Nätverksprotokoll
 IPv4
 IPv6
Leverantören har redovisat den tekniska plattformen för erbjuden lösning samt
accepterat att avropande myndigheter i en andra konkurrensutsättning kommer att
kunna specificera och fördjupa kravställningen kring teknisk miljö.
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1.2

Övergripande krav

Krav som är gemensamma presenteras i ramavtalsbilaga 2.1 – Generella krav BIsystem. Funktionella krav återfinns främst i ramavtalsbilagorna 2.2a – Krav Rapportoch analysverktyg, och 2.2b – Krav Budgetverktyg. I ramavtalsbilaga 2.1– Generella
krav BI-system, återfinns främst gemensamma krav som har en mer allmän karaktär,
till exempel. krav på Underhåll, Support och Felavhjälpning.
Krav på teknisk miljö för de upphandlade verktygen kan röra krav på operativsystem
för Användare respektive för server eller krav på databashanterare. Övervägande delen
av Myndigheterna har en IT-miljö enligt beskrivning i avsnitt 1.1.1 – Teknisk miljö.
Målet är att upphandlade produkter inte skall medföra stora omställningskostnader för
Myndigheterna. Därför efterfrågas produkter som kan integreras i de befintliga
miljöerna.

1.3

Krav specifika för Rapport- och Analysverktyg

Krav som är specifika för Rapport- och analysverktyg presenteras i ramavtalsbilaga
2.2a – Krav Rapport- och analysverktyg. Kraven i denna bilaga omfattar också kraven
på ETL-verktyg.

1.4

Krav specifika för Budgetverktyg

Krav som är specifika för Budgetverktyg presenteras i ramavtalsbilaga 2.2b – Krav
Budgetverktyg.

1.5

Krav på Standardkonfigurering

Leverans av Rapport- och Analysverktyget samt Budgetverktyget ska ske enligt en
Standardkonfigurering som svarar mot flera Myndigheters identifierade krav/behov.
Standardkonfigureringens omfattning framgår av ramavtalsbilaga 2.3 Standardkonfigurering BI-system. Vissa delar av Standardkonfigureringen ska alltid ingå i
systemleveransen, medan andra utgör optioner som antingen offereras till fast pris
eller erbjuds till ett angivet timpris.

1.6

Beskrivning av föreslagen lösning

Leverantörens beskrivning av föreslagen lösning för BI-system samt de i anbudet
inkluderade komponenterna finns i ramavtalsbilaga 6 - Övriga delar av Leverantörens
anbud, samt ramavtalsbilaga 6.1 – Teknisk specifikation.
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