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2 Introduktion 

2.1 Scenarie 

IT virksomheden JCO – Joint Cooperative Organization – er en række skandinaviske IT 

virksomheder der har fusioneret for at ruste sig til den stigende internationale konkurrence. 

 

Du er ansat af JCO og har fået som mål – sammen med dit team – at vinde licitationen 

udsendt af Birksund kommune. 

2.2 Baggrund for licitationen 

Birksund kommune har besluttet at der ikke skal lukkes flere børneinstitutioner og 

folkeskoler i kommunen – på baggrund af massive protester fra kommunens borgere.  

 

Det er derfor nødvendigt at rationalisere på anden vis.  

 

Der er derfor ansat en uddannelsesdirektør som har ansvaret for alle skoler og institutioner i 

kommunen. Personalet vil fremover være ansat direkte af kommunen og ikke på den enkelte 

skole/institution som tidligere.  

Det betyder at personalet kan have skiftende arbejdssteder, hvilket medfører både fordele 

og ulemper for personalet. Kommunens mål med dette er at højne det faglige niveau 

samtidig med budgettet overholdes. 

 

Det er derfor besluttet at IT infrastruktur løsningen skal imødekomme de nye krav for 

mobilitet for både personale og elever. 
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3 Krav fra Birksund kommune 
 

• Løsningen skal være skalerbar, således den kan tilpasses små og store institutioner og 

skoler. 

• Alle medarbejdere med skiftende arbejdsplads udstyres med bærbare computere 

• Fælles internetadgang med Firewall 

• Adskilt elev- og personalenet 

• Fil/printserver løsning 

o Lokale fil/printservere ønskelig på større skoler. 

• Adgang til data fra alle lokationer 

• Elever og personale skal have adgang via Internettet 

• Fælles Wiki-server løsning til undervisningsmateriale og elevopgaver 

• Backup strategi af servere og konfigurationer. 

 

 

 

4 Krav til projektgruppens produkt 

 

• Der skal være en kørende installation til demonstration af den fælles skoleløsning ved 

projektets afslutning.  

o Lav en stor og en lille skole 

� Tilføj eventuelt et datacenter til løsningen også 

o Løsningen må gerne virtualiseres, da det er en demonstration.  

� Proof-of-concept netværk 

• Der skal i starten af projektet udarbejdes en kravspecifikation som skal godkendes af 

projektvejlederne. 

• Der skal udarbejdes en produktrapport. 

• Produktet skal demonstreres og forsvares under en mundtlig overhøring. 

 

 

5 Tidsplan 
 

Ugedag Dato Tid Mål 

Mandag 22. aug. 08:00 Projekt opstart 

Onsdag 24. aug. 15:20 Sidste frist for godkendelse af kravspecifikation 

Fredag 2. sep. 11:30 Aflevering af produktrapport  ( 2 ex. ) samt PDF 

Torsdag 8. sep. --:-- Individuel mundtlig overhøring 
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6 Retningslinjer for kravspecifikationen  

 

• Angivelse af de valgfri specialefag, som eleven har gennemgået  

o Skole og hvornår  

• Formål  

o Uddybning af det problem, der skal løses, opstillet i fokuspunkter med 

udgangspunkt i valgte case 

• Definition af produktet 

o Herunder mål og delmål  

• Funktionalitet  

• Begrænsning  

• Testkonditioner  

 

NB: Der må undervejs i projektet ikke ændres i projektformuleringens 

kravspecifikation 

 

Hvis eleven i forbindelse med projektet ønsker at anvende specialudstyr, der ikke har været 

anvendt i undervisningen, skal han/hun selv fremskaffe dette.  
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7 Krav til produktrapport  

7.1 Krav til produktrapporten  

Produktrapporten skal indeholde:  

• Forside skal indeholde ”Produktrapport” og projekttitel  

• Titelblad med deltagere, projektnavn, dato, skole, vejleder og underskrifter  

• Nummereret indeks  

• Læsevejledning  

• Kopi af kravspecifikation (Med tydelig angivelse af evt. ændringer undervejs i 

projektforløbet og grunde hertil. ) 

o Hver ændring skal godkendes med underskrift fra vejlederen)  

o Definition af produktet  

o Funktionalitet  

o Begrænsning  

o Testkonditioner  

• Brugervejledning  

o Installation  

o Anvendelse  

o Service  

• Teknisk produktdokumentation  

o Diagrammer, beregninger, hardware, software m.v.  

o Testrapport 

• Projektdagbog/logbog  

o Skal gælde fra 1. dag i forløbet  

o Realiseret tidsplan  

• Konklusion.  

• Bilag.  

 

Produktrapporten må, eksklusive teknisk produktdokumentation og bilag, maks. være på 20 

normalsider, og procesrapporten må, eksklusive projektdagbog/logbog, maks. være på 20 

normalsider. En normalside svarer til 2100 anslag. Skrifttypen skal være Times New Roman i 

størrelse 12 med en linjeafstand på 1. 

 

7.2 Krav til produktet  

Det endelige produkt skal leve op til den opstillede kravspecifikation, og eleverne skal teste 

produktet samt udarbejde en testrapport, som indgår som en del af produktrapporten. Hvis 

der under projektforløbet opstår grundlag for ændringer af produktet i forhold til opsatte 

kravspecifikation, må kravspecifikationen i produktrapporten justeres undervejs med 

tydelige angivelser af ændringer og grunde hertil (hver ændring skal godkendes med 

underskrift fra vejlederen). Indgår som en del af produktrapporten.  


