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KALENDARIUM

Vad kan SISU gora
for mindre foretag?

FOR JANUARI-FEBRUARI

SISU arbetar med en f6rstudie till
ett program for mindre fOretag.
Som del i detta arbete organiserar
vi tva grupper av smMoretagare i
Goteborg ocb Stockholm for att
bebandla fragor som ar relevanta
ur deras perspektiv.
Smatoretagsgruppen i Goteborg
har haft sin andra tratf. Berti! LindskaId, VD for Partnerinvest, gay
da dels en averblick aver olika
akti:irer inom fin an smarkn aden,
dels en mer djupgaende information om sitt riskkapitalbolag.
Eftersom goteborgsgruppen bestar av sma fOfetag som utvecklar
produkter oeh tjanster, stod naturligtvis IT -foretags fmansiering i
fOrgrunden. Tyvarr verkar det Vara
svm att fa fmansiering fdf kunskapsfOretag som utveeklar mjukvara. Harnast kommer gruppen aU
inventera andra finansieringsklillor
ocb aktorer. Darefter gar man in
pamarknadsfOring oeh IT-stod for
marknadsforing.
For mer information, kontakta
Lars Bergman
paSISU.

1994
18 j an Informationsmote om kursen Informationsteknologins
Ekonomi oeh Management
19 jan Effektiv IT - Ledtider: Seminarium om matning for effektiv
systemutveekling
19 jan Effektiv IT - Ledtider: Start fOrkompetensnat om ledtider,
produktivitet oeh kvalitet inom systemutveekling
25 jan Kursen Informationsteknologins Ekonomi oeh Management
startar
26 jan Effektiv IT - Systemarvet: Seminarium om vad reuse och
reverse engineering betyder for systemarvet
27 jan Dubbelseminarium om verksambetsmodeIler: Synsiitt,
metoder, effekter
31 jan Kontaktdag pa SISU
1 feb

Kompetensnat i modelleringsledning

2 feb

Effektiv IT - Verktyg for Verksamhetsutveekling:
Workshop om Business Process Reengineering

7 feb

Effektiv IT - Affarskommunikation: Workshop om
fOrutsattningama for framtida systemsamverkan

8 feb

Kursen Informationsteknologins Ekonomi oeh
Management, dag tva

10 feb Heldagsseminarium om EG-projektet Tempora i samband
med slutredovisningen for EG-kommissionen
16 feb Seminarium om att na oeh fOrsta data
22 feb Kursen Informationsteknologins Ekonomi ocb Management,
dag tre

25 feb Effektiv IT - Systemarvet: Seminarium om vilken kunskap
som fmns for hantering av systemarvet
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Att
Kompetensnat i modelleringsledning

na

och iorst3. data

Under 1993 startade SISU ett kompetensnat for modelleringsledning. Under varen 1994 kommer moten inom natet aU
hallas den 1februari, 23 mars och 30 maj klockan
13-16 i SISUs studio i Eleetrum.

Nya rapporter
Nu har den fOrsta rapporten fran
forskningsprogrammet Effektiv IT
kommit u1. Mattias Hallstrom pa
SISU har skrivitAtt mala informationsteknologi - Data om IT i
Sverige och utomlands. Den inneballer en presentation av framtradande producenter av statistik pa
IT-omradet samt en urval av deras
publikationer.
Dessutom har det gjorts en litteratursokning i nagra stora internationella referensdatabaser med
nyckelorden informationsteknologi oeh statistik. Resultatet, ett
hundratal publikationer redovisas
i rapporten.
Nasta rapport inom Effektiv IT
beter Miitning for effektiv systemutveckling och kommer ut i boIjan
av 1994. Tapani Kinnu1a pa SISU
shiver om hur systemutvecklingsprojekt kan matas fOratt gora
det mojligt aneffektivisera utveeklingsprocessen. Vissa delar av processen ar speciellt intressanta att
fa data om: kostnader, projektstorlek, produktivitet, ledtider och
kvalitet samt likheter och skillnader mellan nyutveckling och forvaltning.
Dessa data kan sedan analyseras
ocbjamforas mellan projekt, mellan branseher, mellan tekniska
milj6er et c. Analysen gor det sedan lattare aUringa in ocb atgarda
svagbeter ocb flaskhalsar i den
egna processen.

Modern datateknik har gjort det
mojligt att lagra storamangder data
om en verksamhet. For att dessa
databaser ska kunna utnyttjas pa
ett effektivt satt inom en organisation oeh kunna anviindas av alla
kravs att det ar enkelt att komma at
Slut pa Triad
Ett av SISUs storsta projekt under data. 16 februari haIls ett semide senaste tee acen har varit Triad narium sam ger en oversikt over
- ett samarbete mellan Telia, POS- de olika hjaIpmedel sam [InnS for
ten, Ericsson, Statskontoret oeb att soka oeh fOrsta data. Bland annat kommer begrepp som sokSISU om informationsadministration, IA. Syftet har varit aU ut- system, analyssystem, Database
vedda partemas synsatt, metoder Mining och EIS aU diskuteras.
Tyngdpunkten kommer attligga
oeh bjiilpmedel inom detta omrade. Triad bar bestan av en antal pa soksystemmed manga exempel
delprojekt som bebandlat katalog- fran produkter som Business
principer, verksamhetens krav pa Objects, GQL, MS Access och
Impromptu. Dessutom kommer
IA. modellering oeh uttagssystem.
Resultaten har spridits bland annat SISUs egen forskning att demongenom rapporter, seminarier oeb streras genom prototyper fran
Intuitive-projektet. I samband med
kurser.
I oeh med acsskiftet avslutas nu seminariet slapps aven tva rapporTriad. For att ge en bred.are sprid- ter i amnet.
UlfWingstedt leder seminarie1.
ning av resultatenkommerrapporHan
forskar kring dataatkomst och
tern a att succesivt slappas fria fOr
manniska-datorinteraktion.
intresserade utanfOr projektet.

Seminarium om verksamhetsmodeller
En mangd olika satt aUbeskriva verksamheter har sen dagens 1jus. For
narvarande arprocessinriktade synsatt i fokus. SISU vill med seminariet
Verksamhetsmodeller: Synsiitt, metoder, effekter den 27 januari f6rmedla en grepp om amnet pa tva plan: dels ge en referensram fOr aU
fOrsrnomradet i stort, dels ge kunskap om olika metoder.
Seminariets inledande del "Referensram" handlar om SISUs tvarvetenskapliga bas for modellarbete. Basen utgar fran process-perspektivet, men kompletterar delta med forankringar i bl a kommunikation och
kognition. Kopplingen till informationssystem klargors. En huvudsyfte
med referensramen ar aU vidga perspektiven for an motverka alltfOr
tranga synsatt pa verksamhetsmodel1ering.
Seminariets andra del "Metoder" ger mer praktiska rad om hur man
kan ga tillvaga i olika situationer for att fa tydligare kartor/modeller over
verksamheten. Raden galler bade byggbitarna i modellerna oeh bur man
anviinder demo Nyttan med att skapa tydliga verksamhetsmodeller
klargors bl a med erfarenheter fran praktikfall.

Yngve Pavasson pd SISU, tel 08-752 16 10, lean ge ytterltgare infonnatian om SISUs alilea aktiviteter.

