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Projektstatus och piloter
Angelica gick igenom projektstatus.
•

•
•
•
•

•

Utökad pilot med LF och Skandia pågår.
o LF har gått igenom Gruppförsäkring. Det är ett otestat område och inte helt
självförklarande. Mathias och Benny kommer att hjälpa till med mappning. Ev
kommer det att behövas några justeringar i XML’en.
o LF håller också på med typfall för övriga försäkringsområden
o Skandia har gjort typfall för tjänstepension och förmedlade att strukturen håller
Fastställa ”MIS 2.0” – projektet ska innan semestrarna genomföra en avstämning om
projektleveransen och efter åtgärder på ev rester, fastställa en första version av MIS 2.0
Kommunikation in MIS 2.0 - Standarden beräknas bli öppen för alla under våren 2019.
Kommunikation till branschen sker i samband med det.
Valcentralsinfo – Fora och Collectum är intresserade och planering pågår
Planering implementation – bolagen håller på att planera uppstarten för införande av MIS
2.0 och har kommit lite olika långt. Stora ambitioner finns dock vilket är mycket positiv.
Majoriteten av bolagen i Standardiseringsutskottet planerar ett införande av MIS 2.0 under
2019.
Diskussion om vilken information som bör omfattas – återkommande diskussion om att
säkerställa att mottagarna får den information som behövs. Önskemål att projektet kommer
med förslag på omfattning för att ge bolagen information om vilken förväntan som finns på
informationsinnehållet. Projektteamet tar med frågan och funderar vidare på lösning.

Teknisk struktur
•

Benny har träffat ”Teknikgruppen” och gjort vissa vägval vad gäller de tekniska delarna av
standarden.
o Vi kommer att tillföra möjligheten att dela upp filen i flera delar och kunna ange
vilken del av en helhet som just en specifik fil tillhör. Det är ett önskemål som funnits
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sedan tidigare och behovet har ytterligare aktualiserats i och med att MIS 2.0
kommer att innebära större filer än MIS 1.6.2.
svenska, klartext, xml
camelCase namnstandard på element
Infört standard XML datatyper
Värdeförrådshantering ligger huvudsakligen utanför schemat

Uppdatering av schema på S4Is hemsida planeras under maj, början på juni.

Förvaltning av standarden
•

Angelica gick igenom det pågående arbetet runt förvaltning, processer och organisation
o Implementationsprojektet är en utökad förvaltningsorganisation
o Svårt i dagsläget att fastställa omfattningen och behovet på en
förvaltningsorganisation – sker under våren 2019
o Viktig del av S4Is uppdrag är just att styrning, beslut och budget är tydliga

Nästa möte:
Förslagsvis under oktober. Angelica bokar upp möte.

