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Referensgrupp MIS 2.0 2018-02-13
Agenda:
•
•
•
•
•

Hänt sedan sist – projektet
Hänt sedan sist – standarden
Händer kommande period
Övriga frågor
Nästa möte

Hänt sedan sist i projektet
Angelica gick igenom projektstatus.
•
•
•
•
•

Den ursprungliga piloten (avsändarbolagen Alecta och Danica) håller på att avslutas även om
det är något svårt att fastställa ”definition of done”.
Utökad pilot med LF och Skandia pågår
Valcentralsinfo – arbetet är under planering
Detaljering av värdeförråd och dokumentation av dessa
GIT – Benny gick igenom GIT och arbetssätt runt versionshantering och dokumentation

Händer kommande period
•
•
•
•

Löpande avstämning med pilotbolagen
Uppdatering av dokumentation, praxis mm utifrån utökad pilot
Förankring av MIS 2.0 med övriga bolag
Fortsatt arbete med förvaltningsprocesserna

Genomgång av tekniska krav på MIS 2.0 – Pilotbolagen deltar i en ”Teknikgrupp”
Mathias gick igenom de tekniska frågor som varit uppe för diskussion i projektet och skickade även ut
frågan i referensgruppen – nu är läget att ha synpunkter om man har sådana. Ett exempel som
nämndes var just värdeförråden, hur de ska hanteras i XML och utanför. Vi behöver tänka till så att
man kan göra vissa mindre justeringar utan att stora uppdateringar krävs hos bolagen. Ett önskemål
var också att hantera ändringar så att standarden i stor utsträckning hålls bakåtkompatibel.

Övriga frågor
Mathias ställde en fråga om de avgränsningar som gjorts när projektet startade runt API’er, i vilket
syfte man använder MIS 2.0. Finns det frågor som borde väckas upp nu? Finns det fler kända syften
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som kan påverka utformningen av standarden? Diskussion kring hanteringen av
försäkringsinformation i branschen rent allmänt inleddes, bransch-hub som samlar all
försäkringsinformation var ett exempel. Inget som direkt påverkar detta projekt, men för övrigt en
intressant diskussion.

Nästa möte:
Måndag den 7/5 2018 kl. 10.00 – 12.00.

