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OS2 ER ET FÆLLESSKAB,
SOM FOKUSERER PÅ
Åbenhed
Gennemsigtighed er omdrejningspunktet i et åbent fællesskab.
Samarbejde
Vi er bedre og stærkere, hvis vi står sammen.
Deling
Viden og gode løsninger bør ikke være proprietære.
Digital udvikling
Vi vil være bedst, der hvor det giver mening.
IP ejerskab og open source licenser
Undgå leverandør-afhængighed.

OS2 GIVER VÆRDI
FORDI DER ER
»

Kort tid fra idé til marked.

»

Kortere ROI og lavere TCO.

»

Afgrænset økonomi.

»

Aktiv kundedeltagelse i alle faser.

»

Veldokumenteret projektmodel og governance.

ORGANISATION
OS2 er organiseret i medlemmer (offentlige myndigheder)
og partnere (leverandører) som samarbejder om at skabe de
bedste digitale løsninger.
Alle medlemmer er ligeværdige og stemmeberettigede på
den årlige generalforsamling, som er højeste beslutningsmyndighed. Derimellem er det bestyrelsen, som har det
overordnede strategiske ansvar og skal sikre den positive
udvikling i OS2. Den daglige drift og det operationelle ansvar
ligger hos forretningsledelsen og finansieres af det årlige
medlemskontingent.
Se mere på www.os2.eu/om-os2
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OS2 løser de udfordringer, der opstår omkring løsninger lavet
af eller på vegne af stat, kommuner og leverandører.
OS2s produkter og projekter er ikke nødvendigvis relevante
for alle offentlige myndigheder. Et OS2 produkt behøver f.eks.
ikke at være målrettet alle 98 kommuner, så længe nogle få
ser et behov og ønsker at gå sammen om at løse dette – så er
OS2 fællesnævneren, der sikrer, at der skabes resultater.
Derved skabes Open Source produkter, som giver mening.

GOVERNANCE I OS2
Projekter og produkter inddeles i 3 niveauer med
minimumskrav til:
»

Relevans.

»

Formkrav.

»

Styring.

»

Strategisk sammenhæng.

Eksempler på formkrav er:
»

Kildekoden deles på OS2 Github.

»

Licenskriterier overholdes.

»

Dokumentation af løsningen.

»

Sikkerhed er tænkt ind i løsningen.

»

Kommunikations- og præsentationsmateriale er udarbejdet.

Krav til styring er f.eks., at bestyrelsen godkender projektet,
at der udpeges en styregruppe og, for produkter, at en
koordinationsgruppe er dannet.
OS2 fællesskabet er et solidt fundament for digitale projekter.
Et sted med den rette struktur og tryghed.
Se mere på www.os2.eu/governance

OS2 PROJEKTMODEL
Til at understøtte arbejdet med projekter i OS2 og for at
sikre en ensartet håndtering af projekterne, har OS2 udarbejdet en projektmodel. Projektmodellen sikrer også, at
fællesskabet bedre kan akkumulere viden og erfaring fra de
gennemførte projekter.
Projektmodellen er en hjælp til, hvordan der skal arbejdes
med projekter i OS2 og er med til at sikre ensartethed i forhold til at gennemføre projekter.
Projektmodellen indeholder beskrivelse af de faser,
metoder og værktøjer, der anvendes ved gennemførelse af
et projekt. Modellen har til formål at skabe et fælles sprog i
samarbejdet omkring projekter i OS2 regi.
Se mere på www.os2.eu/projektmodel
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OS2 LEVERANDØRER
OS2 har leverandøren med, og i OS2 har vi en lang række af
leverandørpartnere. En OS2 leverandør opkræver ikke licenser
– de leverer udviklingstimer, drifts- og supporttimer.
Morten Kjærsgaard, Magenta
Hvad bruger i OS2-samarbejdet til?
I Magenta er vi meget engagerede i OS2. Helt overordnet er
det en forretningsmæssig fordel for os, når kommunernes
nøglepersoner taler med hinanden og med os fremfor med
de etablerede og proprietære leverandører. Vi deltager på
mange af temamøderne rundt om i landet, og vi er selvfølgelig med på generalforsamlingerne.
Jonas Vognsen, IT Minds
Hvorfor er I leverandørpartnere med OS2?
Vi ser OS2 som en mulighed for netop at bidrage til udviklingen
af løsninger, der er skræddersyet de enkelte kommuners behov, og integrere dem med deres nuværende systemer.
Helle Manscher, Halibut
Hvad bruger i OS2-samarbejdet til?
Netværk, dialog og udviklingssamarbejde er de helt korte
svar. OS2 giver adgang til et aktivt netværk af udviklingsorienterede mennesker, som passer godt til vores virksomhed.
Se mere på www.os2.eu/leverandoerer

Overvej når I går med udfordringer i organisationen om i
sammen med andre via OS2 kan løse jeres udfordring.
Spørg mindst en gang om året om der er produkter i OS2
porteføljen der giver mening.

E-mail: os2@os2.eu
Web: www.os2.eu
Samarbejde og deling er fokus i alle OS2 produkter.
Alle produkter I OS2 fællesskabet frigives under en open source licens eller en creative commons
licens. Alle OS2 produkter er juridisk ejet af OS2 fællesskabet.

