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1. INLEDNING  

Denna förvaltningsplan är ett planerings- och styrdokumentet för Alvin. Syftet med 

förvaltningsplanen är att definiera förvaltningsuppdraget i form av de mål som ska nås under 

förvaltningsåret utifrån tilldelad budget och resurser. Förvaltningsplanen är det operativa 

styrdokumentet för Alvin. 

Förvaltningsplanen gäller för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. 

2. FÖRVALTNINGSOBJEKTETS OMFATTNING  

Syftet med objektets förvaltningsarbete är att tillhandahålla systemet Alvin som används för att 

lagra, sprida och återanvända kvalitetssäkrad metadata och digitalt/digitaliserat material på ett 

effektivt sätt. 

2.1. Objektverksamhet   

Följande tjänster/aktiviteter tillhandahålls: 

Aktiviteter  Beskrivning  

Stöd för publicering av 

digitalt/digitaliserat material  

Stöd för att registrera metadata och ladda upp digitala filer.  

Stöd för att sprida och synliggöra materialet.  

Sökning/lagring/arkivering  Stöd för lagring av metadata och digitala filer enligt 

formatspecifikation: länk  

  

Stöd för att importera data i 

fastställda format  

Stöd för att importera data till Alvin enligt fastställd specifikation i 

formatet METS: länk  

Stöd för att exportera metadata 

via OAI-PMH i fastställt format  

Det fastställda formatet: länk  

Tilldelning av permanenta 

identifikatorer för poster  

Automatisk tilldelning av URN:NBN via Kungliga biblioteket: länk  

Facilitera aggregering av data i 

kulturarvsaggregatorer 

Genom OAI-PMH möjliggörs aggregering av data i 

Riksantikvarieämbetets aggregeringstjänst K-samsök och via K-

Samsök vidare i Europeana. 

  

  

De målgrupper inom objektverksamheten som primärt ska stödjas av förvaltningsorganisationen är 

framförallt:   

• Administratörer vid deltagande organisationer  

• Forskare och studenter  

• Andra bibliotek och organisationer  

• Andra datorsystem  

• Allmänheten  

https://wiki.epc.ub.uu.se/display/alvininfo/Formathandbok
https://wiki.epc.ub.uu.se/display/alvininfo/Formathandbok
https://wiki.epc.ub.uu.se/display/alvininfo/METS
https://wiki.epc.ub.uu.se/display/alvininfo/METS
https://wiki.epc.ub.uu.se/display/alvininfo/OAI-PMH
https://wiki.epc.ub.uu.se/display/alvininfo/OAI-PMH
http://www.kb.se/ISBN-Sverige/urnnbn/
http://www.kb.se/ISBN-Sverige/urnnbn/
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Exempel på handlingar/aktiviteter som aktörerna genomför är bl.a:  

• Registrerar metadata 

• Publicerar digitala filer 

• Importerar metadata från externa databaser till Alvin 

• Exporterar data från Alvin till andra databaser 

• Söker och laddar ner material 

• Arkiverar och lagrar metadata och digitala filer 

2.2. Långsiktiga mål  

Alvins övergripande mål är att kunna lagra, sprida och återanvända kvalitetssäkrad metadata och 

digitala filer på ett effektivt sätt. De långsiktiga effektmålen för Alvin är följande:  

• Alvin ska vara ett välfungerande system som genom sina tjänster upplevs som stabilt och 

lättarbetat samt erbjuder kostnadseffektiva lösningar och svarar mot verksamhetens behov.   

• Alvin ska fungera som en bred plattform för medlemmarnas samlingar där bibliografiska 

poster är relaterade till auktoritetsposter för personer, organisationer och platser och där 

olika typer av material (som arkiv, handskrifter, bilder, föremål etc.) kan hanteras.  

• Att vi följer gemensamma riktlinjer för metadataberikningen. Samtidigt kan vissa fält 

hanteras/berikas lokalt för att svara upp mot den egna organisationen behov.   

• Registreringsgränssnittet ska vara användarvänligt och effektivt.  

• Alvin ska fortsatt vara ett relevant och kostnadseffektivt system för medlemmarna.  

3. MÅL FÖR FÖRVALTNINGSPERIODEN 2020 

Förvaltningsledningen har i uppdrag att under förvaltningsperioden leverera nedanstående 

prioriterade åtgärder. Delmålen är en följd av de behov som presenteras i avsnitt 6.  

Övergripande årsmål för förvaltningen av Alvin är att: 

• Säkerställa att Alvin är tillgängligt för användarna. 

• Tillse att användarna har tillgång till utbildning, support och information samt att 

dokumentation och manualer är uppdaterade.  

• Förbereda och genomföra specialist- och styrgruppsmöten. 

• Förvaltningen har skett planenligt och budget har hållits. 

• Arbeta med att skapa samsyn för metadatakvalitet. 
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Följande åtgärder ska genomföras för att målen ska uppnås:  

Åtgärd  Beskrivning  

Förvaltningsstyrning  - Koordinera, planera och följa upp ärenden enligt 
innevarande årsplanering.   

- Bereda och planera nästa års förvaltningsplan.  

- Genomföra användarmöte för Alvin-specialister.   

- Genomföra relevant omvärldsbevakning.  

Löpande basunderhåll (drift) - IT-miljön övervakas, backas och underhålls. 

- Vid problem sker felsökning och felrättning. 

- Löpande bevakning och utveckling för att hantera ökade 
trafikflöden. 

- Verifiering och test i samband med release av ny 
version. 

- Säkerställa statistik. 

Användarstöd - Ta hand om inkommande frågor och supportärenden. 

- Dokumentera och informera när nya rutiner införs. 

- Uppdatera/skapa nya lathundar och användarstöd på 
wikin. 

Riktade utbildningsinsatser - Genomföra riktade undervisningsinsatser till nya 
medlemmar eller befintliga medlemmar vid behov. 

Fastställa krav och förväntningar på 

systemet 

- Klargöra utrymme för utveckling inom befintliga ramar. 

 

4. ÅRSBUDGET  

4.1. Resurser  

Aktiviteter genomförs av befintliga resurser inom ramarna för beslutad linjebudget. Här redovisas 

fördelningen av mantid för att utföra årsuppdraget. 

 

  

Förvaltningsaktivitet  

Verksamhetsmässig 

förvaltning  

IT-mässig  

förvaltning  

Planering och uppföljning 

(förvaltningsstyrning) 

0,08 0,02 

Användarstöd 1,00 0,00 

Löpande IT-drift och underhåll 0,00  0,10 

Summa mantid: 1,08 0,12 
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4.2. Kostnader   

Här redovisas förvaltningsverksamhetens kostnader för att kunna hantera såväl löpande 

basunderhåll som vidareutveckling. 

 

 

  

Kostnadsslag  

Förvaltning/support  Utveckling/drift  

Lön inkl. LBK 800 000 60 000 

Overhead 240 000 18 000 

Hyra dator-/serverhall   50 000 

Avgift back-up/lagring   234 000 

Avskrivning datorer/servrar  85000 

Summa kostnader (kr):     1 040 000 447 000 

  

5. BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGSOBJEKTET  

Omfattningen av förvaltningsobjektet är beskriven i avsnitt 2 i form av aktiviteter som ingår. Dessa 

innehåller både verksamhetskomponenter och IT-komponenter vilka alla behöver förvaltas.   

5.1. Verksamhetskomponenter (Verksamhetsstöd)  

För de i kapitel 2.1 beskrivna tjänster och aktiviteter krävs följande verksamhetskomponenter:   

  

Verksamhetskomponent  Beskrivning  

Användarstöd  Support via e-post, varje vardag, kontorstid.  

Användardokumentation  Hjälptexter, lathundar, söktips, etc. till Alvin-specialister (Alvin wiki). 

Utbildning  Användarutbildning till Alvin-specialister. 

Riktlinjer  Gemensam syn på registring och användning av systemet. 

Rutiner  Intern dokumentation, uppdateringar och skriftliga beskrivningar för 

support och förvaltning. 

  

5.2. IT-komponenter   

För de i kapitel 2.1 beskrivna tjänsterna krävs följande IT-system: Alvin. Den tekniska plattformen 

ingår inte i förvaltningsobjektet utan är en förutsättning för att IT-systemen ska fungera. Den 

tekniska plattformen är Linux, Java (Tomcat, Wildfly), SolR och Fedora Commons. 
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5.3. Närliggande system/objekt  

Med närliggande system/objekt avses sådana som förvaltningsobjektet Alvin är beroende av eller 

som har beroende till Alvin. Till nedanstående system/objekt finns beroenden där det krävs tydliga 

och överenskomna kontaktytor. 

 

System/objekt  Beskrivning av beroendet till systemens ingående komponenter  

URN:NBN Alvin levererar data till Kungliga biblioteket som i sin tur håller de 

permanenta länkarna tillgängliga via sin uppslagstjänst. 

K-Samsök Alvin kommer att upprätta möjligheter för K-samsök att aggregera 

medlemmarnas data efter upprättande av avtal mellan 

medlemsinstitutionen och Riksantikvarieämbetet. 

 

5.4. Projektpåverkan under perioden  

Nedanstående projekt/kända ändringar kan komma att påverka förvaltningsarbetet under året.  

Projekt/känd ändring  Påverkan  Bevakas av  

Otydliga krav och stora 

förväntningar på 

vidareutveckling av Alvin 

Otydlig gränsdragning för Alvin-förvaltningens 

uppdrag och budget i förhållande till 

medlemmars eller externa intressenters 

önskemål. 

Förvaltningsansvarig 

Övergång till ny teknisk 

plattform för Alvin (Cora) 

Tillse att befintlig funktionalitet överförs. Förvaltningsansvarig  

Ökade trafikflöden till Alvin Daglig drift och underhåll, tillse att systemet 

uppdateras. 

Driftansvarig 

  

5.5. Styrande lagar och riktlinjer 

Verksamheten tar följande lag i beaktning; 

 GDPR 

 WCAG (Webbdirektivet) 

 

6. NULÄGESBESKRIVNING  

6.1. Övergång till ny teknisk plattform, Cora  

Under 2020 fortsätter vi arbetet med att flytta Alvin till den nya tekniska plattformen som vi kallar 

Cora. Cora är ett namn, som anspelar på det engelska ordet core. Det är ett generiskt system, inte 

Alvin 2.0 i sig, men Alvin 2.0 byggs på Cora. Cora drivs som en separat utvecklingsinsats utanför 

Alvins systemförvaltning. 

De stora tekniska skillnaderna, jämfört med befintliga Alvin, är att Cora är a) metadatadrivet, b) 

helt bygger på REST-API för klienter och c) har en klient.  
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Att Alvin blir metadatadrivet innebär att hela systemet är definierat i metadata, som posttyper, 

vallistor, variabler, texter, presentation etc. och att dessa definitioner är direkt tillgängliga via 

API:et.  

Målsättningen med REST-API:et är att fullt ut kunna stödja andra klienter (andra plattformar som 

Android eller ios, integration mot andra system, servrar som klienter eller andra som vill bygga 

egna gränssnitt mot Alvin). Hela systemet är åtkomligt via API:et. Vi har också själva möjligheten 

att förändra formulär och presentation utan förändring i klienten. 

Utvecklingen av Cora görs också löpande tillgänglig som öppen källkod på: https://github.com/lsu-

ub-uu. Publika demonstrationer av utvecklingen sker månadsvis och dokumenteras på Alvins 

wikisidor: https://wiki.epc.ub.uu.se/pages/viewpage.action?pageId=54068308 

 

6.2. Otydliga krav och förväntningar på vidareutveckling av Alvin  

Om budgetnivån fastställs på liknande nivå som föregående år motsvarar detta en ren 

förvaltningsnivå för att hålla systemet igång med löpande drift och support. Alvin är idag ett fullt 

utvecklat system inom förvaltningsobjektets ramar. Det är också möjligt för nya medlemmar att 

ansluta sig och utnyttja befintlig funktionalitet. 

Däremot saknas utrymme för teknisk nyutveckling och vidareutvecklingsinsatser, vilket måste 

beaktas i förhållande till medlemmars eller externa intressenters önskemål. 

 

7. ORGANISATION 

7.1. Samverkansmodell för Alvin 

 

  

  

https://github.com/lsu-ub-uu
https://github.com/lsu-ub-uu
https://github.com/lsu-ub-uu
https://github.com/lsu-ub-uu
https://github.com/lsu-ub-uu
https://github.com/lsu-ub-uu
https://wiki.epc.ub.uu.se/pages/viewpage.action?pageId=54068308
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7.2. Bemannad förvaltningsorganisation 

  

Nivå  Verksamhetsnära förvaltning  IT-nära förvaltning  Utgör basen i   

Budgetnivå  

  

Lars Burman (UUB), Eva Nylander (LUB), Morgan Palmqvist 
(GUB)  

  

Styrgrupp  

Beslutsnivå  

  

  

Stefan Andersson  

  

Olov McKie 

  

Förvaltningsledning  

Operativ nivå  

  

Kent-Inge Andersson Marcus Lindström  Drift / support - 

förvaltningsverksamhet  

 

8. PRIORITERINGSKRITERIER  

Riktlinjer för prioritering av förändring eller utveckling av ny funktionalitet i Alvin.  

Principiellt sett skall alltid    

• systemunderhåll prioriteras före vidareutveckling  

• kollektiv utveckling prioriteras högre än lokal anpassning   

• användarnas behov skall tillgodoses genom att hög användbarhet alltid skall eftersträvas   

 

8.1. Prioritetsordning  

Klassificering  Beskrivning  

!  Akuta händelser som får omedelbart hög prioritet är: 

- Incidenter i form av driftavbrott och problem 

  

1  - Aktiviteter av typen 

- Lagkrav 

- Nödvändiga uppgraderingar av tekniska komponenter, ny version/release av en 
applikation 
- Test och Verifieringar 

- Säkerhetsrelaterade åtgärder för att förbättra säkerhetskrav 

- Nödvändiga ändringar p.g.a. av ändringar i andra applikationer (integration) 

2  Aktiviteter av typen 

- Ökad affärs/verksamhetsnytta (t.ex. ändringar för att hantera en ny applikation i annat 

förvaltningsobjekt eller vid institution, parameterändringar snarare än kodändring) 

- Förbättringar av dokumentation för befintliga tjänster 

3  Aktiviteter av typen 

- Önskemål 

  


