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Innlegg IKVO konferanse 27.10.2022 
Visma Voksenopplæring



Ønske at vi snakker om:
14.20 – 15.00: Hvor går Visma? Arbeidet med ny versjon av Visma voksenopplæring og planer for utvikling av 
fagsystemet i framtida ved Harry Myrene og Marian Myrene fra Visma. Tid til spørsmål.

Vi ønsker at dere snakker om:
● Framtidig utvikling av fagsystemet
● Fra server til skyløsning?
● Kommunikasjonen mellom NIR og Visma, spesielt etter innføringen av ny integreringslov
● Kommunene opplever at funksjonaliteten i Visma Vo ikke kan sammenlignes med Visma flyt og Inschool
● Hvordan oppdage feil og rette opp feil og mangler?
● Datasikkerhet og konsekvenser for deltakernes rettigheter

 
Vi tenker at dere snakker i ca 30 minutter, og at kommunene kan komme med spørsmål i ca 15 minutter. 



Modernisering - overgang til sky (Flyt)

Flyt Barnehageopptak 
DigiSos
DigiHelse

Digi helsestasjon I
Flyt Ruteplanlegger

Flyt Barnevern
Digi helsestasjon II
Flyt Samspill

Flyt Helse
“Open API”

Flyt Sosial
Flyt Integrering
Flyt Voksenopplæring
Flyt Helsestasjon

<- 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2026
Flyt Barnevernvakt 
Flyt PPT 
Flyt Sikker Sak 
Flyt Barnehage
Flyt Timeplan

Felles sky-plattform



Kommunikasjonen mellom NIR og Visma

Har vært og er fortsatt krevende pga mange og raske regelendringer. 

Likevel vil vi si at vi har en bedre dialog med IMDi nå enn for noen år siden. (vi er i “samme båt”)

I siste versjon 9.3 (kommer i starten av november)
● Bl.a. siste endringer knyttet til bosetting av Ukrainere inkl. nye tekstmaler
● Men også forbedret mottaksfunksjonalitet (tillegg til venteliste) utviklet sammen med Bergen Vo
● NIR-bildet er tilbake og justert ihht behov for personer på integreringsloven
● Vi har fjernet deltakerkortet (pga sikkerhet/GDPR)

Kommende versjon 9.4 vil bl.a. inneholde:
● Tilpasninger ny ordning samfunnskunnskap
● Fjerne rapportering av Spor (plutselig endret 07.10)
● Fullføre resterende justeringer i Integreringsloven (avslutning person, integreringskontrakt, klagehåndtering..)



Litt modernisering

FlyVo

Flyt Oppmøte
Sky tjeneste

Benytte dagens API i FlyVo

Public API

Elev/Deltaker Lærer/
Ansatt

Flyt Oppmøte
● Overføre alle aktiviteter fra FlyVo interne kalender
● Elev/Deltaker får oversikt over sine aktiveteter direkte i sin 

kalender på tlf.
● Elev/Deltaker benytter Flyt Oppmøte til å bekrefte oppmøte, 

eller evt. registrere egenmelding
● Manglende oppmøte medfører ugyldig fravær og trekk i 

stønad (tilbakeført til FlyVo)
● Lærer har oversikt over sine grupper/timer og å generere 

QR-kode for bekrefte oppmøte



NIR

Ulikheter i Visma sine skole-løsninger

Vo Flyt Skole InSchool

Integreringslov (Introduksjonslov).
Individuell deltakelse (fleksibel 
start/avsluttning).
Sterkere integrasjon mot NIR i 
integreringslova mtp. å nå norskmål 
for avslutning.

Grunnskole for voksne - 
opplæringslov.

Grunnskole.
Opplæringslova (kap. 2)
Gruppe-/klassebasert pr skoleår.
Ikke integrasjon mot NIR. 

App’er for dialog hjem/skole.

Videregående skole.
Opplæringslova (kap. 3)
Gruppe-/klassebasert pr skoleår.
Ikke integrasjon mot NIR.

Grunn-
skole 

Utviklet på ulike tidspunkt og mot ulikt lovverk.



Håndtere feil og mangler

 1 Linje support
(Marian m.fl.)

 2 Linje teknisk
(Jurgen m.fl.)

 3 Linje 
utvikling

Oppgaver til utvikling
(feil / endringsønsker)

Endringsønsker

Endring i lovverk/NIR.
Behov fra konsulent 
og andre.

“Feil”

Alvorlige feil prioriteres høyt - kan medføre egen “patch” 
(retting).

Øvrige endringsønsker blir vurdert mot en kommende versjon.

Med sky-løsning blir både feil og endringer levert løpende når 
rettet/utbedret.



Datasikkerhet

Vo er tilpasset personopplysningsloven (personvernforordningen/GDPR)
● På- og avlogging blir logget i Vo
● Mislykkede forsøk på pålogging blir logget (snoking)
● Når en ansatt åpner en person man ikke er saksbehandler/kontaktlærer for - blir logget
● Rapportering til NIR er sikret
● Visma Samhandling Arkiv er sikret (arkivkjerne i sikker sone)

Fagløsningen blir jevnlig sjekket av Visma sine egne sikkerhetsteam, og vi får klar beskjed om funksjoner i løsningen 
må sikres bedre. 

Personopplysninger om elever/deltakere i introduksjonsprogram kan være interessante for ikke-vennlige 
personer/organisasjoner - derfor er det viktig å ta personvernet på alvor.

Husk at personvern gjelder også rutiner som for bevaring av utskrifter/rapporter og at tilgangskontroll til pc er god. 



Spørsmål



Make progress happen

Entrepreneurial

Dedicated

Responsible

Inclusive


