
EFFEKTIV IT
VERKTYG FOR VERKSA:\lHETSUTVECKLING

RAPPORT NR 16 - OKTOBER 1994

GRUPPDATORTEKNIK
- ett verktyg for verksamhetsutveckling

Mattias Hallstrom

S~ INSITIUIET FORSYSTEMUlVECKLING
~~~~~~Isisul------



Gruppdatorteknik
- ett verktyg for

verksamhetsutveckling



Innehall

Historien bakom SISUsgruppdator 1

Erfarenheter ay gruppdatorteknik 2

Gruppdatorn som verktyg for processkartlaggning 3

Gruppdatorn - ett verktyg for kunskapsformedling
om informationsteknologins mojligheter 7

Att konstruera en gruppdator 8

Utformning ay grupparbetsrum 9

Design av projektionsrum 9

Installation ay projektionsteknik 10

Projektionsmaterial 11

PA-teknik 12

Fortsatt kunskapsutveckling 15





Historien bakom SISUs gruppdator
Ungefar 1988 borjade vi aU anviinda projicerad datorgrafik pa SISU. De fOrsta
s k LCD-plattoma infOrskaffades inom Triad-projektet 1 i syfte aU demonstrera
programprototyper som utvecldats inom detta projekt. Dessa LCD-plattor var
mycket primitiva och kunde endast visa svart-vit Macintosh-grafik. Trots
denna begransning hade vi stor nyUa av projektionstekniken under de foljande
aren. FramfOrallt blev det mojligt for oss aU pa eU kostnadseffektivt satt
visualisera vara ideer till verktyg fOr systemutveckling, verksamhetsanalys och
informationsadministration.

Hosten 1990 ordnade SISU en kontaktdag for vara intressenter med syfte aU
visa upp det pagaende forsknings- och utvecklingsarbetet. Under planeringen
av kontaktdagen korsbefruktades nagra olika ideer till det som skulle komma
aU bli var fOrsta prototyp till "gruppdator". I vara demonstrationer av verktyget
Business Modeler - ett datorsWd fOr processkartHiggning - hade vi barjat
anviinda flera bildskarmar kopplade till samma Macintosh. Macintosh har en
mycket speciell hantering av flera bildskarrnar: varje skarm som ansluts till
datom lagger till en extra bildyta som hanger ihop med den tidigare bild-
skarmsytan. Datoms operativsystem ser sedan till att programmen uppfattar de
sammankopplade bildskarmarna som en enda "virtuell" bildskarm. Detta
gjorde det mojligt for oss att arbeta med och visa mycket stora grafer, vilket
var till stor fordel inom flera projekt dar vi fokuserade pa metoder far
verksamhetsanal ys och processkartlaggning.

Samtidigt hade man inom Triad-projektet boIjat experimentera med en vision
kallad "the corporate control room". Genom att yanda LCD-plattor uppochner
och projicera datorgrafik bakifran pa material for backprojektion kunde man
simulera modellbaserad informationsnavigering med stora vaggskarrnar.

Dessa tv! tillampningar ledde till att vi under farberedelsema fOrkontaktdagen
ldackte iden till aU bygga en s k "levande vagg". Genom att koppla flera LCD-
projektorer till samma dator, yanda dem uppochner och sedan integrera de
enskilda backprojektionema till en projektion, fick vi en "virtuell" bildskarm i
vaggformat vars enda begransning i upplOsning var anta1et anslutna LCD-
projektorer. Tack yare projektionen fick vi rninimala "skarvar" mellan LCD-
projektionerna, vilket tidigare varit ett problem rned vanliga katodstrale-
skarrnar. Detta och att vi projicerade datorgrafiken bakifran gjorde ocksa aU
projektionen upplevdes som en enda stor bildskarm.

1 Triad ar nanmet pa ett treiirigt samarbetsprojekt kring informationsadministration ocb
dataadministration, som Telia, Posten, Ericsson, Statskontoret och SISU drev.
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PlOtsligt hade vi bittat en genvag till de stora platta vaggskarmar vi alIa sett i
science fiction-filmer, men som inte ar tekniskt mojliga pa den har sidan ar
2000.

Under det fOljande verksamhetsaret undersoktes fOrutsattningarna for aU bygga
en fast installation i form av en prototyp till en"levande vagg" i SISUs lokaler i
Electrum. I samband med att SISU skaffade nya lokaler fOr sin uppdrags- och
seminarieverksamhet paborjades ett installationsarbete som fardigsUilldes
senhosten 1991. Under de kommande tva aren provades prototypen i olika
uppdrag kring verksamhetsanalys och processkartlaggning med lyckat resultat.
Det visade sig att prototypen naturligt uppfattades som en "gruppdator" - ett
gemensamt verktyg fOrarbetsgruppen. Det stora intresset fran vara intressenter
och det faktum att tekniken for backprojicerad datorgrafik utvecklats mycket
snabbt gjorde att vi beslutade att bygga en ny prototyp till "gruppdator" inom
VVU-projektets ram.

Erfarenheter av gruppdatorteknik
I syfte att vidareutveckla den kunskap SISU byggt upp kring datorstOdda
gruppdynamiska arbetsformer fOr systemutveckling och verksamhetsanalys
gjordes hosten -93 en uppgradering av SISUs prototyp till gruppdator. Den
tekniska installationen utOkades bl a med multimedial persondatorteknik och
modern LCD-baserad projektionsteknik i fargo

Den nya prototypen har under verksamhetsaret 93/94 anvants for
demonstrationer av och experiment med datorstod fOr kartHiggning av
affarsprocesser - en viktig komponent i modema ansatser till verksamhets-
utveckling som t ex Business Process Reengineering. Prototypen har ocksa
visat sig anvandbar i annan verksamhet. Sa t ex har vi inom VVU-projektets
ram hallit seminarier kring ITs anvandning ur ett ledningsperspektiv, dar
gruppdatom anvants som plattform for kunskapsformedling.
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Gruppdatorn som verktyg for
processkartlaggning
Gruppdatorn har under verksamhetsaret provats i ett antal uppdrag med fokus
pa definitions- och processkartHiggningsarbete. I uppdragen har vi experimen-
terat med olika datorstOd for processkartUiggning och vara erfarenheter kan
sarnmanfattas i foljande punkter:

• Var framsta erfarenhet ar att gruppdatorn verkligen effektiviserar process-
kartlaggningsarbete. De analytiker som provat den har tekniken fOr att i
grupp framstaIla verksamhetsgrafer ar mycket positiva och menar att den ar
anvandbar ide ansatser till verksarnhetsutveckling dar processkartlaggning
ar en central komponent.

• Gruppdatorn fungerar battre ju storre analysarbetet ar. Forsta gangen
verksamhetsmodellema byggs kan det lika garna goras pa whiteboard eller
med "plast och papperslappar". Nar modeller ska utvarderas, jamforas,
kompletteras och andras ar dock gruppdatorn ett overHigset medium.

• Tekniska prestanda ar mycket viktiga for gruppdatorers anvandbarhet. Nar
vi uppgraderade var tidigare prototyp till den senaste projektionstekniken
med farggrafik och ljusstarkare projektorer markte vi direkt att
anvandbarheten okade. Vi hade tidigare markt att gruppdynarnisk process-
kartlaggning med mindre upplosning an 1024 * 960 (4 * VGA) punkter ar
svar. Var nya installation med battre projektionsteknik (samma upplOsning)
resulterade dock i annu hogre krav pa upplOsning. Det ar helt enkelt sa aU
nar anvandbarheten okar, okar anvandningen, vilket i sin tur staller annu
hogre krav pa anvandbarheten. Under hosten -94 forvantas flera tillverkare
lansera LCD-teknik dar varje LCD-platta har en upplosning motsvarande
de fyra VGA-plattor som anvands i var prototyp idag. Vlir bedomning ar
att fyra sadana LCD-plattor, vilket skulle fyrdubbla upplOsningen till 2048
* 1800 punkter (mer an 00-TV!), anda inte kommer att uppfattas som
tillrackligt!

• Arbetsmiljon fOr datorstOdd processkartlaggning i grupp ar mycket viktig.
Genom att dolja tekniken bakom gruppdatom har vi fatt allt storre
acceptans for datorstOd i vara forskningsuppdrag. Den framsta "miljo-
massiga" fordelen med var prototyp ar aU den baseras pa backprojicerad
datorgrafik. Det gor det mojligt fOr flera personer att arbeta nara bild-
skarmen utan aU sta ivagen for en projektor. Genom aU vi anvander
backprojicerad LCD-grafik uppnar vi ocksa mycket god synergonomi i
form av skarpa, stabila bildpunkter och en mycket ljusstark bild som ocksa
fungerar i full rumsbeslysning. Prototypen tillater dessutom att man ritar
med tuschpennor direkt pa bildskarmen (som tacks av oomt skyltfonster-
glas), vilket ar mycket uppskattat.
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Gruppdatorn smalter pa detta satt in i arbetsmiljon oeh betraktas av
anviindarna sam en form av datoriserad whiteboard.

• Interaktionstekniken for datorstOd fOr arOOtei grupp maste utveeklas. Var
prototyp kan idag endast styras via tangentbord oeh mus. Detta gor att
analytikern i vissa liigen fungerar som filter i ett analysarbete som ar
gemensamt fOr en grupp miinniskor, vilket kan hiirnma engagemang oeh
kreativitet. Detta har lett till att den inledande framstallningen av verksam-
hetsmodeller ofta gors manuellt.

• Gruppdatom ar ett nytt medium oeh fOr att mi sin fulla potential kraver det
"sin egen regissor", d v s speeialiserad programvara. Sa t ex har de fiesta
program for proeesskartlaggning som vi provat visat sig vara for svara att
anvanda direkt i det pagaende analysarbetet. De enda datorstod som
fungerat praktiskt i en gruppdynamisk situation ar enkla oeh Hittanviinda
ritverktyg. Med en pennbaserad interaktionsteknik (ifr Xerox Liveboard)
skulle dock anvandbarheten oka betydligt oeh mojliggora betydligt mer
avancerade program. Au utveekla speeialiserad programvara fOr pennstyrd
datorstodd proeesskartUiggning ligger dock utanfor var ambitionsni va.
Daremot har vi observerat aU sadana produkter (t ex Hitachi Penanalysis
Process Modelling System) har borjat dyka upp pa marknaden oeh tiden far
utvisa hur anvandbara de kommer aU bli. Dock iir det pa sin plats att
papeka aU standardprogram som ordbehandlare, kalkylprogram oeh
liittanvanda ritprogram iinda fungerar forvanansviirt bra for att effektivisera
moten, presentationer, planerings- oeh processkartlaggningsarbete.

Seminarieledarnaframfor SISUs "gruppdator" - ett av de tekniska hjiilpmedel
SISU utvecklat for aft effekti visera processkartliiggningsarbete.
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Slutsatsen ar aU gruppdatortekniken ar en utmarkt produktionsteknik fOr
konsultativt processkartlaggningsarbete. Nagot som blir aUt vanligare i
modema metoder for verksamhetsutveckling som t ex ABC, BPR och TQM.
Vara experiment med var egen prototyp till gruppdator har ront stor uppmark-
samhet hos vara intressenter och hos konsulter. Var bedomning ar aU flera
konsultbolag som erbjuder tjanster kring verksamhetsutveckling snart kommer
att investera i den har typen av teknik. Vi har ocksa markt ett intresse for den
har tekniken hos deras kunder, som ser gruppdatom som ett verktyg fOr aU
fOrvalta och vidareutveckla resultatet fran t ex en processkartHiggning.
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Gruppdatorn - ett verktyg for
kunskapsformedling om
informationsteknologins mojligheter
SISU upplever idag efterfnlgan pa en ny typ av tjanst. Vi blir fortlOpande
kontaktade av myndigheter, intresseorganisationer oeh foretag som efterfragar
kvalifieerad presentation av modern IT ur ett ledningsperspektiv. Det som
efterfragas ar ofta kundanpassade seminarier som de1s innehaller en
presentation av moderna affarsstrategiska synsatt pa anvandning av IT oeh dels
en opartisk genomgang av olika typer av IT -produkters mojligheter oeh
begransningar. Syftet med sadana seminarier ar aU ge ledningsansvariga
underlag for det fOrandringsarbete de fiesta organisationer ser framfor sig
under tideD fram till sekelskiftet - ett fodindringsarbete som behovs som en
konsekvens av det senaste artiondets snabba utveekling inom data- oeh
telekommunika tionsomradet.

Vi har i liten skala provat aU genomfOra ett antal seminarier med lednings-
personal. Dessa har fallit myeket val ut. Gruppdatortekniken har diirvid visat
sig vara en nyckelteknologi da multimedial datorteknik i kombination med
stora gruppinteraktiva bildskarmar mojliggor pedagogiska oeh effektiva
presentationer oeh demonstrationer. Dessutom ger gruppdatortekniken i sig en
inblick i den nya informationsteknologins mojligheter.

Den har tillampningen av gruppdatortekniken kommer aU utvarderas under
94/95 inom projektet Gruppdatorteknik/IT-briefing. Inom detta projekt ut-
veeklar vi en sarskild informationstjanst dar vi riktar oss till arbetsgrupper med
uppdrag aU utreda den egna organisationens anvandning av informations-
teknologi. Tanken ar att gruppdatortekniken de1s ska anvandas som
"produktionsteknik" i var informationstjanst oeh dels som verktyg for aU
effektivisera arbetsproeesser hos de intressenter som samverkar med SISU
inom projektet. Syftet med aU samverka med intressenter ar att snabbt utveekla
kunskap i form av anvandningsmodeller for olika former av gruppdatorteknik.
Preliminart kommer projektet att anvanda pa marknaden tillgiingliga produkter
som t ex Liveboard oeh Softboard. Var egen prototyp kommer dock aU
anvandas i de seminarier vi erbjuder inom var informationstjanst. Vill du veta
mer om detta kan du ringa Mattias Hallstrom pa 08-752 16 27 eller skicka
e-post till mattias@sisu.se (Internet).
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Att konstruera en gruppdator
Var prototyp till gruppdatorteknik bestar i huvudsak av standardkomponenter i
form av persondatorer och teknik for projicerad datorgrafik. SISUs
utvecklingsarbete har bestau av aU integrera dessa komponenter till en
fungerande helhet. En stor del av arbetet har handlat om aU prova olika
tekniker for backprojicerad datorgrafIk, samt i aU specificera, installera och
integrera komponenter som gommer komplexiteten for anvandarna, sa att
installationen uppfattas som en "gruppdator".

Principen bakom prototypen till gruppdator. Datorn utrustas medfyra bildskiirmskort. som
kopplas till varsin LCD-plaua. Bilderna spegelviinds med hjiilp av den inbyggda

bildbehandlingen iLCD-plattoma och projiceras sedan mot ett projektionsmaterial for
backprojektion. De fyra projektionerna integreras till en bild sa aU

anviindaren uppfauar det hela som en enda stor bildskiinn.
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Utformning av grupparbetsrum
SISUs prototyp till gruppdator ar en fast installation i form av ett
grupparbetsrum dac en av vaggama ersatts med skyltfonsterglas med pa
baksidan installerat projektionsmaterial. Pa andra sidan glasvaggen finns ett
projektionsrum dar all utrustning finns installerad. Det enda arbetsgruppen ser
av tekniken ac glasvaggen och de tva tangentbord som, via forlangningskablar,
ar kopplade till en Macintosh respektive en Compaq Deskproc XL. Vid
glasvaggens sida finns ocksa en knapp som via relaer slar pilav all utrustning i
projektionsrummet. Pa sa satt uppfattar anvandama hela installationen som en
enda sak - en gruppdator.

I grupparbetsrummet har vi [Orsokt aU skapa en ljus och ergonomisk
arbetsmiljo optimerad fOr gruppdynamiska ansatser till system- och verksam-
hetsutveekling. Vi har fatt myeket positiv respons pa sjalva inredningen av
rummet. Genom ett genomtankt val av mobler, tragolv oeh grona vaxter har vi
skapat en atmosfar som upplevs som bade rationell oeh behaglig. Varje vagg i
arbetsrummet ar fOrsedd med AV-lister, whiteboards oeh elektroniska skriv-
taylor. Arbetsrummet ar ocksa utrustat med fax, skrivare, kopiator oeh
konferenstelefoni med full duplex. For att fa optimal ljusergonomi har vi
dessutom kompletterat den vanliga belysningen med ett separat belysnings-
system som inte ger reflexer i den stora bildskarrnen nac gruppdatorn anvands.

Design av projektionsrum
Projektionsrummet ar 3.5 x 3.5 meter. Projektorrummets vaggar ar helt
mattsvarta vilket okar kontrasten i den projicerade datorgrafiken. Eftersom vi
har flera fonster i projektorrummet har vi lOst detta genom aU anvanda
morklaggningsgardiner som vi kopt fran en vanlig AV-Ieverant6r. Vanligt ar
annars att man malar projektorrummet med en matt svart fargo De fyra OH-
projektorema fran Anders & Kern ar placerade tre meter fran glasvaggen. Ett
projektionsavstand pa tre meter ger oss en projektionsstorlek pa 2 x 3 meter
med de fyra OH-projektorerna integrerade till en sarnmanhangande projektion.
Ett mindre projektionsavstand skulle krava att projektionen forst speglades en
gang innan den nar bildskarmen, vilket skulle gora det nastan omojligt att
integrera de fyra projektorerna till en sammanhangande bild.

OH-projektorema ac plaeerade parvis med eU par ovanfor det andra (se figur).
De tva understa ar placerade pa ett 30 ern hogt 2 x I meter brett aluminium-
podium. Ovanpa padiet star sedan ett specialbyggt elmotorstyrt hoj- oeh
sankbart projektorbord. Utan detta bord sku lIe det inte vara mojligt an gora en
finjusterad integration av de fyra projektionema till en bild med minimala
"skarvar".
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Projektionsrummet ar oeksa fOrsett med extra ventilation, luftrening och
separat kylanHiggning. (Varmeutvecklingen med fyra 575w metallhalogen-
projektorer ar ea 2000w. Till detta tillkommer varme fran datorer oeh
IjudanHiggning).

I projektorrurnrnet har vi instaUerat 8 st elurtag kopplade via relaer till en
"knapp" i grupparbetsrummet. Till dessa elurtag ar projektorer, LCD-plattor,
kylanlaggning och ljudutrustning kopplade, vilket gar att hela installationen
uppfattas som en gruppdator.

Installation av projektionsteknik
Tekniken fOr att projieera datorgrafik utvecklas myeket snabbt. Hasten 1993
valde vi meUan tre alternativa losningar:

•

•

•

10

Speglad hogupplost CRT-projektor: 1991 gjorde vi en utredning som
visade att inte ens de dyraste CRT-projektorema i prisklassen 500 kSEK
klarade vira krav pa synergonomi oeh bildstabilitet. Tillampningar som
t ex proeesskartlaggning kraver full skarpa i varje pixel eftersom
anviindaren befrnner sig bara ett par decimeter fran projektionen. Utan full
pixelskarpa fir anvandaren problem med att accommondera, vilket resul-
terar i huvudvark vid Hingre arbetspass. Full skiirpa i varje pixel gir inte att
uppna ens teoretiskt i en CRT -projektor som bygger pa analog katodstnlle-
teknik. CRT -tekniken har dock utvecklats snabbt nar det galler pris/-
prestanda och ar ett utmarkt altemativ nar anvandama alltid befinner sig
Hingrebort an 4 m fran projektionen.

LCD-platta med TFT -teknik och metallhalogen OH-projektor: Detta ar
den lOsning vi valt efter de fOrutsattningar som nldde hasten 1993. TFT-
LCD ger tillsammans med de Ijusstarka metallhallogenprojektorerna
mycket skarp projektion med god synergonomi. OH-projektorer ar dock
inte fran borjan konstruerade for att integreras med varandra. Aven de
basta OH-projektorer saknar tillraeklig mekanisk precision och optisk
kvalitet fOr att ge helt identiska och symmetriska projektioner, vilket ar
precis vad som kravs fOratt anvandarna ska uppfatta de fyra projektionema
som en enda bildskarm. Att anvanda OH-projektorer pa det har sattet ger
en hel del tidsodande justeringsarbete. Erfarenheten visar dock aU det ar
viirt besvaret och att anvandama upplever den resulterade projektionen som
mycket bra.

LCD- Video-projektor fOr datorgrafik: Den har tekniska losningen lovar
mycket fOr framtiden. 1993 utvarderade vi ett antal LCD-projektorer
avseende optik, bildkvalitet och ljusstyrka. Redan da sag vi aU tekniken
uppfyllde vira krav. Au vi inte valde den hiir tekniken berodde i huvudsak
pa priset som hasten 1993 lag pa ca 130 kSEK for en LCD-projektor for
VGA-grafik med metallhalogenlampa.
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Vi markte oeksa aU LCD-projektorema fOr aU ge helt symmetrisk bild
kravde eU projektionsavstand pa over 3 m, vilket hade tvingat oss att bygga
om projektorrummet. LCD-projektorer skulle gora den har typen av
installation med tlera integrerade projektorer enklare bade att installera oeh
att underhaJla. Eftersom optiken i LCD-projektorer ofta ar av hogre kvalitet
an i OH-projektorer blir troligen aven slutresultatet battre.

De applikationer vi anvander gruppdatom till kraver datorprogram bade for
Macintosh, X-Windows oeh MS-Windows. Genom att anvanda Macintosh
som en X-windowsserver har vi utan problem kunnat utnyttja gruppdatom for
tillampningar som helt eokelt hade varit omojliga att reaIisera i en vanlig Unix-
arbetsstation med avseende pa projektionsstorlek oeh upplosning. Det har helt
enkelt inte funnits en enkel teknik for aU koppla fyra bildskarmskort med fyra
integrerade bildskarmar till en arbetsstation.

Under 1994 har vi forlopande arbetat pa en teknisk IOsning som skulle gora det
mojligt for oss aU anvanda gruppdatorn oeksa med program fOr MS-Windows.
I augusti hade vi en losning klar som nar den har rapporten skrivs precis har
borjat anvandas. Den tekniska IOsningen bestar av tva specialiserade
bildskarmskort (se tabell nedan) som utvecklats for att ge IBM-kompatibla
persondatorer en funktion liknande den som finns inbyggd i Maeintosh-
arkitekturen. Dessa bildskarmskort anvands i huvudsak av finansiella
institutioner som har behov av aU kora Windows-program over flera samman-
lankade bildskarmar.

For att kunna vaxla mellan Maeintosh- oeh MS-Windows-grafik har vi blivit
tvungna att bygga en "videovaxel". Den bestar av ett antal raekmonterade
omkopplare som kan styras via relaer oeh samtidigt vaxla citta inkommande
(2 x 4 bildskarmskort) videosignaler over till fyra utgaende signaler (till de
fyra LCD-plattorna). Pa sa satt kan anvandarna med endast en knapptryekning,
ute i grupparbetsrummet, vftxla mellan den Macintosh Quadra 840 och den
Compaq Deskpro XL som star i projektorrummet. Att vaxla mellan video-
signaler pa det har sattet staller mycket hoga krav pa LCD-plattomas
elektronik for bildbehandling. LCD-plattan maste kunna kanna igen en
videosignal som ett "fingeravtryck" och sedan hitta matehande forinstallda
parametrar i sitt minne. Hosten 1993 var Davis Multicolor den enda LCD-
plaua vi hittade som klarade detta utan migra som heIst stomingar i
bildkvalitet.

Projektionsmaterial
Projektion av farggrafik forutsatter ett myeket bra material fOrbaekprojektion.
Vi har utvarderat olika material oeh kommit fram till aU det med hansyn tagen
till fuoktion oeh pris idag endast finns tva aIternativ: ett diffuserande plexiglas
tillverkat i Tyskland oeh ett diffuserande plexiglas tillverkat i Danmark.
Problemet ar storleken pa projektionen. Det ar svart aU fa tag i 1everantOrer
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som klarar aU tillverka en oskarvad projektionsskarm pa 2 x 3 meter. Sarskilt
till en rimlig kostnad. Nagot som ocksa ar mycket viktigt nar det galler
projektionsmaterialet ar dess optiska egenskaper. Dels far det inte interferera
med det polariseringsfilter som alltid finns i LCD-projektorer och dels far det
inte fokusera Ijuset for mycket. De flesta projektionsmaterial for
backprojektion ar optimerade for projektion mot en publik som sitter pa langt
avstand rakt framfor bildskiirmen. Dessa projektionsmaterial forstiirker diirfor
Ijuset rakt framfor bildskiirmen, men ger samtidigt svagare Ijus ju langre fran
centrum och ju narmare bildskarmen man star. Den har egenskapen brukar
kallas for "gain". Var erfarenhet ar aU en gain mellan 1.0och 1.3 ar bast
Himpad for t ex gruppdynamisk processkartHiggning. Medan en gain over 1.3
och under 2.0 fungerar bast nar gruppen befinner sig 3-6 meter fran bild-
skiirmen. (Vid t ex en presentation). De fiesta projektionsmateriaI pa marknden
har tyvarr en gain pa over 2.0 vilket gor det svart att hitta leverantorer.

PA-teknik
I var installation ingar en fyrkanals Ijudanlaggning. Tva kanaler ar direkt an-
slutna till persondatorernas ljudutgangar (fOr tillampningar inom multimedia).
De andra tva kanalerna ar extra resurser for tillbyggnad av t ex video-
konferenssystem. En anlaggning av den har typen kan kopas i "paket" fran de
fiesta AV-leverantorer.
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Utrostning kSEK Kommentar och leverantorshanvisning

Datorer 100 Macintosh Quadra 840 AV oeh Compaq Deskpro XL, fullt
multimOOiautrustade (CD-ROM, ljudkort 0 s v)

4 st OH-Projektorer 60 Anders & Kern metallhalogen 575w, Diafax, 08- 6281994

4 st LCD-plattor 160 VGA-Farg-TFf, Davis Multieolor. Davis. 013-102035,

4 st Apple bildskarmskort (640x480) 20 Bildskarrnskorten integreras automatiskt till en bildyta av
Mae-OS. (j fr STB MVP-kort)

2 st STB MVP-2x + Virtual Windows 25 Korten ger PC:n 4 st VGA bildskarrnsutgangar (640x480)
som integreras moo sarskild drivrutin fOr MS-Windows 3.1.
U fr Mac-OS ovan), ISOGON, 08-73287/0

Videovaxel PC- VGAlMaeintosh 30 Konstruerad med huvudkomponent SM512-C enligt spee
from SISU, HEATH Comm Express AB, 08-7069730

Projektionsmaterial 30 GR 60/10 MARATA Diffuserande plexiglas gain 1,3. 1.8x2
m, SYDlA, 042-183000

Podium for projektorbord 2 IlMonte Podium 2xl m, Light Rental, 08-7049300

Elmotor-styrt projektorbord 10 190x80, aluminiumstat, 70-115 em, langsam utvaxling, SA
Comfortable AB, 0504-150 35

Relastyming av elurtag i proj-rum 10 4*10 ampere, inklusive installation, LBT, 6282/4

Luftrening 7 ENLIL-600, Svensk Luftrening AB, 08-64850 /0

Kylning av projektorrum 14 AC-l, 2,3 kw, SELECO, 08-500 12370

Belysning (4 armaturer) 10 Speeialanpassad fOr backprojieerad datorgrafik. Roshamn
Opticon, LBT, 6282146

Konferenstelefon 9 Business Phone, full duplex m. separat hogtalare oeh
runtupptagande mikrofon, Konftel, 090-136564

PA-teknik 10 Teae Taseam 4-kanals mixer, Yamaha 4-kanals slutssteg, 4 st
Jamao vagghbgtalare

Kornpletterande AV-utrustn. 5 AV-lister, Whiteboards 0 s v

Summa 502 capriser dec 1993 exkl moms

Komponenterna iSISUs prototyp till gruppdator med capris och leverant6rshdnvisning.
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Fortsatt kunskapsutveckling
Informationsteknologi (IT) har hittills i huvudsak anviinds till att effektivisera
enskilda arbetsuppgifter. Vad vi nu ser framfOr oss under 90-talet ar anvand-
ning av datorer och program fOr att oka effektiviteten i arbetsgrupper, hela
organisationer och i forHmgningen i samverkan mellan foretag. Vi komrner att
fa se teknik som gor det mojligt fOr medlemmar i en projektgrupp aU
samarbeta kvalificerat kring gemensamrna uppgifter, trots att de befinner sig pa
olika platser. De kan tala med varandra, se varandra och arbeta friu och
effektivt med gemensamt material.

Flera av Effektiv ITs finansiarer har uttryckt intresse fOrau, med bistaod fran
SISU, installera egen gruppdatorteknik som stOd i den egna processutveck-
lingen. Syftet med en sadan kunskapsoverforing ar inte att komrnersialisera
den prototyp som utvecklats inom VVU-projektet, utan aU oka anviindnings-
kompetensen infor introduktionen av de IT -produkter, inom kategorin
gruppdatorteknik, som vaotas pa marknaden de narmsta acen.

Vi tror aU gruppdatorteknik ganska snart kan borja introduceras pa
arbetsplatsema. Vi ser redan hur flera leverantorer har lanserat produkter under
rubriken "gruppdator". Det mest framtradande exemplet ar Liveboard fran
Liveworks - ett helagt dotterbolag till Xerox. Liveboard ar en produkt som
utvecklats vid det beromda forskningslaboratoriet Xerox PARCo Det ar en
dator sarskilt avpassad fOr grupparbete och utrustad med stora datorskarmar,
1,5 x 1 m, som gar att skriva pa med speciella ljuspennor. Liveboard bygger
precis som SISUs prototyp pa en vanlig IBM-kompatibel persondator
integrerad med LCD-baserad projektionsteknik. Bildskarmens upplOsning ar
dock bara en fjardedel (640 x 480 bi1dpunkter) jamfort med var prototyp.
Daremot har Liveboard just det som vi upplevt aU var prototyp saknat -
pennstyming via Microsoft Pen-Windows.

Liveboard ar forberedd for att kopplas ihop over natverk eller via modem. Nar
tva eller flera Liveboard kopplas ihop syns t ex vad som skrivs pa den ena
skarmen pa de andra. Det ar ocksa mojligt att dela program oeh visa dokument
(texter, bi1der, ritningar) oeh bearbeta materialet samtidigt vid de olika
skarmama. Liveboard kan ocksa utrustas med videokonferenssystem for Ijud
oeh bildkommunikation over ISDN. Darmed far man en gemensam kom-
munikationsplattform oeh arbetsyta for geografiskt utspridda arbetsgrupper.

Som tidigare namnts kommer vi under 1994/95 aU utvardera anvandning av
Liveboard inom projektet Gruppdatorteknik (med stod av NUTEKs ITYP-
program).

Effektiv IT - Gruppdaloneknik
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Som forskande organisation oeh med forskningen fokuserad mot ITs
anvandning deltar SISU i kunskapsutveeklingen pa det har omradet. Institutet
har oeksa genom sin plats i Electrum - en av Sveriges mest avaneerade
foretagsmilj6er - mojlighet aU vara fOrebild nar det gallef nya organisations-
oeh arbetsformer fOr avaneerad tjansteproduktion.Vi kommer aU fortsatta aU
bevaka gruppdatorteknikens utveekling oeh de olika tilHimpningar som vi ser
vanta bakom hornet. Pa kort sikt kommmer sadan kunskapsutveckling aU ske i
samverkan med vara intressenter genom den sarskilda BBS som konstruerats
inom VVU-projektet: VVU Club.
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