
360° med SharePoint er selve brohodet i Jern-

baneverkets epokegjørende nye datasystem. 

Løsningens viktigste oppgave er å styrke samar-

beidet mellom de ansatte.

Det er Jernbaneverket (JBV) som har ansvar for jernbane-
nettets utbygging og vedlikehold i Norge. Etter mange,  
magre år har jernbanen fått sin renessanse. Myndighetene 
har åpnet pengepungen og økt budsjettet til nærmere 10 mil-
liarder kroner. De fleste pengene går til skinner, sviller og pukk 
i Østlandsområdet. 

JBV vil bli en bedre og mer effektiv virksomhet som setter 
togpassasjerenes sikkerhet i høysetet. For å komme dit, må 
de kaste mye gammel ballast overbord. 

Ønsket bedre dataarkiv

JBV har i en årrekke brukt DocuLive som sak- og arkiv- 
system, ProArc til teknisk dokumentasjon og styrings- 
dokumenter, samt en rekke andre fagprogrammer. 
- Mange ansatte syntes at DocuLive var lite fristende. Innhold 
i innbokser, C:\-disker og filkataloger utgjorde et minst like 
stort saksarkiv! Vi har lenge ønsket å oppdatere saksarkivet 
og bytte plattform, forteller Tore Hemo fra JBVs IKT-avdeling. 

Spurte brukerne om råd

I 2008 startet JBV en omfattende brukerundersøkelse. Den 
ga enstydige svar: Brukerne holdt vanligvis kortene tett mot 
brystet, men de ønsket seg forandring. De ville at relevant 
informasjon, dokumenter og kolleger med rett kompetanse, 
skulle bli lettere å finne. Dessuten ønsket de at lagring og 
arkivering av dokumenter skulle bli mye enklere.

Fra arkiv til samhandling

- Vi orienterte ledelsen om våre funn. Ledelsen skjønte at  
deling av informasjon og kompetanse var grunnleggende 
viktig for jernbanenettets sikkerhet og JBVs videre utvikling.
I 2010 lanserte jernbanedirektør Elisabeth Enger JBVs nye 
samhandlingsprogram under slagordet ”Ja, vi deler!”. 
Tore Hemo ble programleder og koordinator for program-
mets seks IT-prosjekter.  

Utnytt informasjonen bedre

For å komme i mål måtte JBV overvinne både kulturelle og 
tekniske utfordringer. Den kulturelle besto i at de manglet 
tradisjon for informasjonsdeling. Den tekniske besto i at de 
manglet infrastruktur som oppmuntret til deling. 

Om Jernbaneverket: 
Jernbanen er 157 år i Norge. De senere år 
har gods- og passasjertrafikken økt kraftig, 
men sentrale deler av jernbanenettet er ned-
slitt og overbelastet. Etter mange års sultefor-
ing, har jernbanen endelig fått økte tilskudd fra 
myndighetene. Nå pågår et omfattende ved-
likeholds- og utbyggingsarbeid. Jernbanever-
kets (JBV) 3500 ansatte har ansvar for Norges 
4000 kilometer lange jernbanenett

Produkt:  360° og SharePoint 2010,   
  ProArc, DocuLive 
Bransje:  Jernbane / Statlig 
  forvaltningsorgan 
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Hemo og hans medarbeidere skjønte at et nytt arkiv bare 
delvis ville løse problemet. Den største gevinsten lå i å utnytte 
informasjonen bedre.

Superarkiv eller samarbeid?

De hadde to alternativer: 

1. Et perfekt, integrert lager der alle dokumenter var 
definert, klassifisert og strukturert. Arbeidet ville være 
komplisert, kostbart og tidkrevende, og ha høy risiko. 

2. Et system som knyttet sammen medarbeidere, infor-
masjon og kunnskap: Det ville være smidigere å bygge, 
kreve liten tilpasning av tilgrensende systemer, raskt 
kunne tas i bruk og ha lav risiko.

De valgte det siste. 

Full fokus på brukerne

Med basis i brukerundersøkelsen laget Tore Hemo og hans 
kolleger et målbilde: 

• Brukerne må få oversikt over prioriterte arbeidsopp-
gaver. 

• Brukerne må kunne legge sine dokumenter i arbeidsrom 
der kolleger kan se og kommentere dem (i stedet for å 
sende ulike versjoner med e-post). 

• Brukerne må få slippe komplisert arkivering. 

• Brukerne må lett kunne søke og finne rett dokument 
eller person.

Software Innovation og Microsoft

Så snart målbildet var klart, valgte JBV tekniske løsninger: 

• Microsoft Office ble oppdatert til Office 2010 våren 
2010. 

• Microsoft Fast Search ble satt i drift i desember 2010. 
- Det fritekstsøker indekserte dokumenter med lyntog-
hastighet, og er svært populært, sier Hemo. 

• Microsoft Lync 2010 ble implementert våren 2011. Det 
håndterer lynmeldinger (chat), skjermdeling, videotele-
fon, IP-telefon og tilstedeværelse med grønne/røde 
lamper. - Lync er perfekt for de som er oppvokst med 
Skype og Windows Messenger, sier Hemo.

• Software Innovations Public 360° med Microsoft 
SharePoint 2010 skal arkivere alle nye saksdokumenter 
(360°) og ivareta samhandling i arbeidsrom (SharePoint). 
Løsningen tas i bruk i november 2011. - Vi skjærer sak-
sarkivet i to og lar 360° håndtere det nye, og DocuLive 
det gamle, forteller Hemo. ProArc skal som tidligere 
kjøre tekniske og styrende dokumenter.  
JBVs valg av 360° går tilbake til 2008. - Vår analyse 
konkluderte med at 360° tilfredsstilte våre krav, var bil-
ligst og ikke kom i konflikt med anskaffelsesreglementet. 
Vi var også rimelig fornøyde med SI som leverandør, 
forteller Hemo.

• Et nytt intranett, Banenettet, basert på SharePoint 2010 
og med EPiServer CMS 6 som publiseringsverktøy, 
lanseres tidlig i 2012. Banenettet blir integrert med 360° 
og ProArc.
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Slik blir resultatet

14. november 2011 er det Big Bang! Da produksjonssettes 
360° for 1500 brukere i hele virksomheten.

JBVs intranett blir grensesnitt for alle applikasjoner, unntatt 
Outlook som betjenes som tidligere. Øverst vises flikene 
Startsiden, Mitt område, Aktuelt og Arbeidsstøtte, samt et 
Fast-søkefelt for personer og dokumenter.

Startsiden er JBVs virksomhetsbyggende branding.
Aktuelt inneholder nyheter knyttet til JBVs virksomhet. 
Arbeidsstøtte inneholder lenker til ulike skjema, verktøy, 
personal- og økonomisystemet Agresso og andre  
applikasjoner. 
Mitt område inneholder meldinger om arbeidsoppgaver fra 
systemer som generer arbeidsflyt, vedlikehold av Min profil, 
og oversikt over arbeidsrommene: Arbeidsrom for eget bruk, 
enhetsrom for enheten/avdelingen, prosjektrom for prosjek-
ter, fagrom for tekniske fag, bloggrom for bestemte miljøer, 
samt arkivrom for saksdokumenter som hentes eller arki-
veres i 360°.

De smarte arbeidsrommene 

Alle nye dokumenter starter i et arbeidsrom. Dokumenter  
under arbeid kan dras over til fellesrom, der kolleger kan lese, 
kommentere eller endre innholdet - og samarbeide. Ferdige 
dokumenter dras over i 360°-rommet og arkiveres av bruk-
eren, eller legges i Klart for godkjenning-mappen. Der sørger 
JBVs sentrale dokumentsenter for rett arkivering. 

- Hva med arkivverdig e-post?
- I dag havner 90 prosent i de personlige innboksene. Vi vil 
lære brukerne å arkivere meldinger som er verdt å ta vare på, 
forteller Tore Hemo. 

Utfordring: 

• Enkel lagring og gjenfinning, Noark 5

• Utvikling av arbeidsrom for  
informasjonsdeling

• Integrasjon med SharePoint o.a.  
Microsoft-produkter

• Integrasjon med JBVs fagsystemer

• Integrasjon med JBVs intranett

Løsning: 
Public 360˚ blir saksarkiv for nye dokumenter, 
DocuLive for historisk arkiv og ProArc for te-
kniske og styrende dokumenter. SharePoint- 
arbeidsrom optimaliserer informasjons-
utveksling og samarbeid. Alt integreres i JVBs 
nye intranett.

Resultat:
F.o.m. november 2011 skal den nye infrastruk-
turen forenkle det daglige arbeid, støtte opp 
under JBVs samhandlingsprogram, og gjøre 
virksomheten bedre og mer effektiv.
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Software Innovation er et skandinavisk selskap og blant de internasjonalt ledende leverandørene av programvare for informasjonshåndtering, doku-
mentkontroll og saksbehandling. Med 25 års erfaring og kompetanse arbeider vi målrettet med å levere  fremtidsrettede, fleksible og brukervennlige 
løsninger. Vi skaper god kunnskapsdeling, effektiv samhandling, virksomhetskontroll og bedre service i private og offentlige virksomheter. Våre 
standard bransjeløsninger er bygget på Microsoft SharePoint og Office - markedets ledende plattform for samhandling.

Krevende SharePoint 

- Krever 360° mange tilpasninger?
- Det krever en del konfigurering, men vi kjører standard-
produktet og skrur minst mulig. Derimot er SharePoint  
arbeidskrevende. Både JBV og Software Innovation har 
heldigvis gode teknologer som kjenner fallgruvene i Share-
Point og 360°. Vi har et godt forhold til SI og har fått god 
støtte derifra, sier Hemo.

Samhandling - en ny kultur

Samhandlingsprogrammet dreier seg like mye om ny  
delingskultur, som om ny IT. - Vi har jobbet med motiver-
ing, kulturbygging og innføring i nye arbeidsprosesser siden 
programmet startet: - Demoer, kurs, allmøter, klasseromsun-
dervisning, e-læring, videokurs, lynguider, bruksanvisninger 
- vi bruker alt. Det er mye nytt, sier programleder Tore Hemo 
som spent ser fram til fødselen av JBVs nye dataunivers.
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