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1 System Validation Plan 

1.1 Introduktion 

När man diskuterar acceptanskriteria och acceptanstester så är det praktiskt att ha en bra 
förståelse vad man accepterar. Sjöfartsverket är medvetna att varje delleverans inte innehåller ett 
komplett system med full funktionalitet för att kunna genomföra alla huvudprocesser, 
stödprocesser samt alternativa processer. 

Systemet växer fram gradvis i iterationer. Acceptans av systemet kommer därmed handla om 
systemets kvalitet, dess funktioner samt icke-funktionella egenskaper. 

1.2 Förväntningar från Carmenta 

Testfall som ska användas vid testning av slutleverans ska skickas till Carmenta senast tre veckor 
innan slutleverans. 

1.3 Leverabler inför acceptanstest 
För att kunna initiera en acceptanstest måste följande vara uppfyllt och följa med i leveransen: 

• ett system klassat som en LSV (se nedan vad detta innebär) från Carmenta 

• ett system där buggar, som skulle stoppa Sjöfartsverket i sin testning och utbildning av 
systemet, är fixade 

• installationskit (manuellt eller automatiserat) för systemet, där Sjöfartsverket utan 
personlig assistans kan sköta installationen 

• testrapport innehållande 

o testtäckning på enhets-, integrations- och systemnivå 

o testtäckning på systemkonfigurationer 

o testresultat från testningen på LSV:n 

o lista på buggar som Carmenta tycker är viktiga för Sjöfartsverket att känna till och 
som eventuellt har fixats 

o lista på buggar som nu är fixade som man vill att Sjöfartsverket ska verifiera och 
stänga 

• uppdaterad matris med vad systemet innehåller, systemets samt modul/delsystemens 
version 

• release notes med vad som är förändrat och vad som är nytt från förra leveransen 

Om Sjöfartsverket har fått allt man önskat i leveransen ovan så kan man börja med 
acceptanstestning. 
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1.4 Acceptanstester på en delleverans 

Sjöfartsverket kommer i sin acceptanstest på en delleverans utföra följande aktiviteter: 

1. Installation/Uppgradering 

1. Nyinstallation av systemet genom installationskit 

2. Uppgradering av systemet genom installationskit 

2. Klartecken från IT på Sjöfartsverket att systemet med en ny version är uppe och 
snurrar 

3. Smoketest på systemet 

4. Regressionstest (endast stickprov) på systemet 

1. Undersökning av områden som vi klassar som ”Vad måste fungera för att vi 
ska kunna säga att systemet fungerar?”. Detta är kritiska/viktiga funktioner 
och egenskaper i systemet som identifierats av Sjöfartsverket. 

5. Verifiering att funktionalitet fungerar så som det kommunicerats från Carmenta 
och sedan accepterats från Sjöfartsverket, dvs godkända User Stories 

6. Verifiering att icke-funktionella (t.ex prestanda, användbarhet, robusthet och 
driftbarhet) på delleverans fungerar så som det kommunicerats från Carmenta 
och sedan accepterats från Sjöfartsverket 

7. Utforskande testning kring levererad funktionalitet och tvärfunktionella 
egenskaper 

1.5 Acceptans av delleveransen 

 En delleverans godkänns/accepteras INTE om: 

• Sjöfartsverket hittar enstaka buggar som är så kritiska eller allvarliga att de stoppar 
testning, utbildning eller andra aktiviteter relaterade till NILS-projektet för Sjöfartsverket. 

• Sjöfartsverket hittar enstaka buggar på en funktion, som är så kritiska eller allvarliga att 
funktionen betraktas som så trasig att den inte uppfyller kravspecifikationen. 

• Sjöfartsverket hittar ett kluster av buggar som tillsammans är så kritiska eller allvarliga att 
de stoppar testning, utbildning eller andra aktiviteter relaterade till NILS-projektet för 
Sjöfartsverket 

• Sjöfartsverket hittar ett kluster av buggar på en funktion, som tillsammans är så kritiska 
eller allvarliga att funktion i sig betraktas som så trasig att den inte uppfyller 
kravspecifikationen. 

• Levererad ny funktion inte fungerar enligt överenskommelse 

All feedback som INTE handlar om ovannämnda punkter kommer levereras till Carmenta för att 
tas om hand inför kommande delleveranser. 
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1.6 Acceptanstester på en slutleverans 

Sjöfartsverket kommer i sin acceptanstest på en delleverans utföra följande aktiviteter: 

1. Installation/Uppgradering 

1. Nyinstallation av systemet genom installationskit 

2. Uppgradering av systemet genom installationskit 

2. Klartecken från IT på Sjöfartsverket att systemet med en ny version är uppe och 
snurrar 

3. Smoketest på systemet 

4. Regressionstest på systemet 

1. Undersökning av funktionalitet och icke-funktionalitet som måste fungera för 
att vi ska kunna utföra alla huvudprocesser, stödprocesser och alternativa 
processer. 

2. Undersökning av områden som vi klassar som ”Vad måste fungera för att vi 
ska kunna säga att systemet fungerar?”. Detta är kritiska/viktiga funktioner 
och egenskaper i systemet som identifierats av Sjöfartsverket. 

5. Verifiering att funktionalitet fungerar så som det kommunicerats från Carmenta 
och sedan accepterats från Sjöfartsverket, dvs godkända User Stories. 

6. Verifiering att icke-funktionella egenskaper fungerar enligt kravspecifikationen. 

7. Utforskande testning av hela systemet med all dess funktionalitet inklusive icke-
funktionella egenskaper. 

1.7 Acceptans av slutleverans 

En slutleverans godkänns/accepteras INTE om: 

• Sjöfartsverket hittar enstaka buggar som är så allvarliga att de gör att funktionen är så 
trasig att den inte uppfyller kravspecifikationen och måste fixas innan slutleverans. 

• Sjöfartsverket hittar ett kluster av buggar som tillsammans är så allvarliga att de gör att 
funktionen är så trasig att den inte uppfyller kravspecifikationen och måste fixas innan 
slutleverans. 

• Levererad ny funktion inte fungerar enligt överenskommelse. 

• Något av kraven (både funktionella och icke-funktionella) inte är uppfyllda 

• Någon av processerna (huvud-, stödprocesser eller alternativa processer) inte går att 
utföra 

• Systemet är inte driftsatt i produktion 

• Någon av leverablerna, som är kravsätta är inte färdigställda 

 

MONALISA 2.0 – ICT TOOL FOR SEARCH AND RESCUE: SYSTEM VALIDATION 8 

 



 
• Dokumentation så som manualer eller hjälpar är inte funktionella 

• IT på Sjöfartsverket klarar inte installation, uppgradering och drift själva 
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2 System Validation Report 

2.1 Introduktion 
 
Acceptanstestning av delleverans NILS 1.4 (CoordCom version 20.0.0.38901  

och ResQMap version 3.10.5773.6482) har genomförts mellan 2/11 och 6/11 2015 i JRCCs lokaler vid 
Käringberget. Sammanlagt har 5 räddningsledare och projektmedlemmar genomfört testarbetet. Test-
klienter som använts är NILS01, D01, D02, D04 samt WIN7. 

2.2 Summering 
Leveransen av NILS 1.4 har till största delen bestått av buggrättningar från tidigare leveransen samt 
ny funktionalitet beskrivet i Release Notes NILS . 
Ny levererad funktionalitet, verifierade och godkända US 
 

• US Befattningar – Övergripande 
• US Befattningar – Default Räddningsledare för arbetspass 
• US Befattningar – Räddningsledare i ärende 
• US Befattningar – Avsluta ärende 
• US Befattningar – Operatörsbefattningar i ärenderapporten 
• US Befattningar – Signum i journalrad 
• US Befattningar – Räddningsledare presenteras i ärendet 

 

2.2.1 Verfierade buggar (Listan innehåller Fogbugz-id) 
 314 

 438 
 

 535 
 

 537 
 

 548 
 

 561 

 562 

 563 

 564 

 567 

 568 

 569 
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 595 
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 604 
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2.3 Testrapportering 

2.3.1  Installation 
 

Installation av NILS (CoordCom och ResQMap)   
 

Carmentas personal hanterade installationen av NILS 1.4  denna gång i samarbete med SjöV ITs 
personal och installationen var klar fredagen den 30/10.  

 

2.3.2 Acceptanstester 
 

Underlaget för testerna har dels bestått av User Stories producerade av Carmenta i 
funktionsspecifikationerna vilka hänvisats till i Release Notes NILS (1.4), dels genom att verifiera 
rättade buggar med buggrapporter som finns i ärendehanteringssystemet Fogbugz som stöd.  
Integrationstester  har genomförts i samband med verifiering av buggar 
 

2.4 Testresultat  
 

2.4.1 Integrationsstester 
 
Inga specifika integrationstester har genomförts för NILS 1.4 

 

2.4.2 Regressionstester 

 
Följande Fogbugz-case har använts som regressionstestfall. Valet av regressionstestfall grundar sig på 
i första hand tidigare allvarliga fel (krascher). Inga felaktigheter har påträffats i samband med 
regressionstesterna av NILS 1.4 

 

Nr : 400 https://nils.fogbugz.com/f/cases/400/ 

Nr : 451 https://nils.fogbugz.com/f/cases/451/ 

Nr : 321 https://nils.fogbugz.com/f/cases/321/ 

Nr : 239 https://nils.fogbugz.com/f/cases/239/ 

Nr : 205 https://nils.fogbugz.com/f/cases/305/ 

Nr : 469 https://nils.fogbugz.com/f/cases/469/ 

Nr : 269 https://nils.fogbugz.com/f/cases/269/ 

Nr : 487 https://nils.fogbugz.com/f/cases/487/ 

Nr : 256 https://nils.fogbugz.com/f/cases/256/ 

Nr : 460 https://nils.fogbugz.com/f/cases/460/ 

Nr : 422 https://nils.fogbugz.com/f/cases/460/ 
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Nr : 252 https://nils.fogbugz.com/f/cases/460/ 

Nr : 257 https://nils.fogbugz.com/f/cases/257/ 

Nr : 594 https://nils.fogbugz.com/f/cases/594/ 

Nr:  276 https://nils.fogbugz.com/f/cases/276/ 
Nr : 540 https://nils.fogbugz.com/f/cases/540/ 
Nr : 236 https://nils.fogbugz.com/f/cases/236/ 

Nr : 429 https://nils.fogbugz.com/f/cases/429/ 
 

 

2.4.3 Buggrapporter 

Samtliga aktiva Prio 1 buggar NILS 1.4  - SJÖV IT 
Nr : 354 https://nils.fogbugz.com/f/cases/354/ 

 
Prio 1 SjöV IT,…………………………………………………….……..Totalt 1 st 

 

 

Samtliga aktiva Prio 1 buggar NILS 1.4 - CARMENTA 
Nr : 276 https://nils.fogbugz.com/f/cases/276/ 

Nr : 612 https://nils.fogbugz.com/f/cases/612/ 
Nr : 594 https://nils.fogbugz.com/f/cases/594/ 
 

Prio 1 Carmenta, ………………………………………………….……..Totalt 3 st 

 
 

Samtliga aktiva Prio 2 buggar NILS 1.4 (assignade i parantes) 
Under respektive rubrik framgår vem som f n är ansvarig för buggrapporten. 

 

Status : TFS (godkänt av Carmenta) 

 

Nr : 599 https://nils.fogbugz.com/f/cases/599/ 
 
Status : Discussion Needed (SjöV) 

 

Nr : 591 https://nils.fogbugz.com/f/cases/591/ 

Nr : 583 https://nils.fogbugz.com/f/cases/583/ 

Nr : 577 https://nils.fogbugz.com/f/cases/577/ 

Nr : 573 https://nils.fogbugz.com/f/cases/573/ 

Nr : 560 https://nils.fogbugz.com/f/cases/560/ 

Nr : 557 https://nils.fogbugz.com/f/cases/557/ 

Nr : 556 https://nils.fogbugz.com/f/cases/556/ 
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Nr : 555 https://nils.fogbugz.com/f/cases/555/ 

Nr : 550 https://nils.fogbugz.com/f/cases/550/ 

Nr : 549 https://nils.fogbugz.com/f/cases/549/ 

Nr : 547 https://nils.fogbugz.com/f/cases/547/ 

Nr : 546 https://nils.fogbugz.com/f/cases/546/ 

Nr : 522 https://nils.fogbugz.com/f/cases/522/ 

Nr : 515 https://nils.fogbugz.com/f/cases/515/ 
Nr : 504 https://nils.fogbugz.com/f/cases/504/ 

Nr : 493 https://nils.fogbugz.com/f/cases/493/ 
Nr : 490 https://nils.fogbugz.com/f/cases/490/ 
Nr : 480 https://nils.fogbugz.com/f/cases/480/ 
Nr : 442 https://nils.fogbugz.com/f/cases/442/ 
Nr : 374 https://nils.fogbugz.com/f/cases/374/ 
Nr : 268 https://nils.fogbugz.com/f/cases/268/ 

 

 

Status : More Info Needed (SjöV) 

 

Nr : 586 https://nils.fogbugz.com/f/cases/586/ 
Nr : 552 https://nils.fogbugz.com/f/cases/552/ 

 

 
Status : PostPoned (SjöV) 

 

Nr : 70 https://nils.fogbugz.com/f/cases/70/  

Nr : 74 https://nils.fogbugz.com/f/cases/74/  

Nr : 316 https://nils.fogbugz.com/f/cases/316/  

Nr : 424 https://nils.fogbugz.com/f/cases/424/  

Nr : 341 https://nils.fogbugz.com/f/cases/341/  
Nr : 281 https://nils.fogbugz.com/f/cases/281/  
Nr : 280 https://nils.fogbugz.com/f/cases/280/  

Nr : 225 https://nils.fogbugz.com/f/cases/225/  

Nr : 208 https://nils.fogbugz.com/f/cases/208/  

Nr : 49 https://nils.fogbugz.com/f/cases/49/  

 

 

Status : PostPoned (Carmenta) 

 

Nr : 47 https://nils.fogbugz.com/f/cases/47/  

 

 

Status : Reviewed Carmenta (Carmenta) 
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Nr : 322 https://nils.fogbugz.com/f/cases/322/ 
Nr : 495 https://nils.fogbugz.com/f/cases/495/ 
Nr : 587 https://nils.fogbugz.com/f/cases/587/ 
 
Status : Reviewed SjöV (Carmenta) 

 

Nr : 631 https://nils.fogbugz.com/f/cases/631/ 
Nr : 630 https://nils.fogbugz.com/f/cases/630/ 

Nr : 629 https://nils.fogbugz.com/f/cases/629/ 

Nr : 628 https://nils.fogbugz.com/f/cases/628/ 

Nr : 627 https://nils.fogbugz.com/f/cases/627/ 

Nr : 626 https://nils.fogbugz.com/f/cases/626/ 

Nr : 625 https://nils.fogbugz.com/f/cases/625/ 

Nr : 624 https://nils.fogbugz.com/f/cases/624/ 
Nr : 620 https://nils.fogbugz.com/f/cases/620/ 
Nr : 619 https://nils.fogbugz.com/f/cases/619/ 
Nr : 618 https://nils.fogbugz.com/f/cases/618/ 
Nr : 617 https://nils.fogbugz.com/f/cases/617/ 
Nr : 616 https://nils.fogbugz.com/f/cases/616/ 
Nr : 615 https://nils.fogbugz.com/f/cases/615/ 
Nr : 614 https://nils.fogbugz.com/f/cases/614/ 
Nr : 613 https://nils.fogbugz.com/f/cases/613/ 

Nr : 610 https://nils.fogbugz.com/f/cases/610/ 
Nr : 609 https://nils.fogbugz.com/f/cases/609/ 

Nr : 608 https://nils.fogbugz.com/f/cases/608/ 

Nr : 607 https://nils.fogbugz.com/f/cases/607/ 

Nr : 606 https://nils.fogbugz.com/f/cases/605/ 

Nr : 605 https://nils.fogbugz.com/f/cases/605/ 

Nr : 592 https://nils.fogbugz.com/f/cases/592/ 

Nr : 572 https://nils.fogbugz.com/f/cases/572/ 

Nr : 568 https://nils.fogbugz.com/f/cases/568/ 

Nr : 566 https://nils.fogbugz.com/f/cases/566/ 

Nr :  562 https://nils.fogbugz.com/f/cases/562/ 
Nr :  535 https://nils.fogbugz.com/f/cases/535/ 
Nr :  520 https://nils.fogbugz.com/f/cases/520/ 
Nr :  513 https://nils.fogbugz.com/f/cases/513/ 
Nr :  503 https://nils.fogbugz.com/f/cases/503/ 
Nr :  502 https://nils.fogbugz.com/f/cases/502/ 
Nr :  243 https://nils.fogbugz.com/f/cases/243/ 
 

 

Status : Reviewed SjöV (SjöV IT) 

 

Nr : 622 https://nils.fogbugz.com/f/cases/622/ 

Nr : 611 https://nils.fogbugz.com/f/cases/611/ 
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https://nils.fogbugz.com/f/cases/322/
https://nils.fogbugz.com/f/cases/495/
https://nils.fogbugz.com/f/cases/587/
https://nils.fogbugz.com/f/cases/631/
https://nils.fogbugz.com/f/cases/630/
https://nils.fogbugz.com/f/cases/629/
https://nils.fogbugz.com/f/cases/628/
https://nils.fogbugz.com/f/cases/627/
https://nils.fogbugz.com/f/cases/626/
https://nils.fogbugz.com/f/cases/625/
https://nils.fogbugz.com/f/cases/624/
https://nils.fogbugz.com/f/cases/620/
https://nils.fogbugz.com/f/cases/619/
https://nils.fogbugz.com/f/cases/618/
https://nils.fogbugz.com/f/cases/617/
https://nils.fogbugz.com/f/cases/616/
https://nils.fogbugz.com/f/cases/615/
https://nils.fogbugz.com/f/cases/614/
https://nils.fogbugz.com/f/cases/613/
https://nils.fogbugz.com/f/cases/610/
https://nils.fogbugz.com/f/cases/609/
https://nils.fogbugz.com/f/cases/608/
https://nils.fogbugz.com/f/cases/607/
https://nils.fogbugz.com/f/cases/605/
https://nils.fogbugz.com/f/cases/605/
https://nils.fogbugz.com/f/cases/592/
https://nils.fogbugz.com/f/cases/572/
https://nils.fogbugz.com/f/cases/568/
https://nils.fogbugz.com/f/cases/566/
https://nils.fogbugz.com/f/cases/562/
https://nils.fogbugz.com/f/cases/535/
https://nils.fogbugz.com/f/cases/520/
https://nils.fogbugz.com/f/cases/513/
https://nils.fogbugz.com/f/cases/503/
https://nils.fogbugz.com/f/cases/502/
https://nils.fogbugz.com/f/cases/243
https://nils.fogbugz.com/f/cases/622/
https://nils.fogbugz.com/f/cases/611/


 
Nr : 585 https://nils.fogbugz.com/f/cases/585/ 
Nr : 561 https://nils.fogbugz.com/f/cases/561/ 
Nr : 551 https://nils.fogbugz.com/f/cases/551/ 
Nr : 488 https://nils.fogbugz.com/f/cases/488/ 
Nr : 314 https://nils.fogbugz.com/f/cases/314/ 
 

 

Status : Resolved PostPoned (SjöV) 

 

Nr : 45 https://nils.fogbugz.com/f/cases/45/  
Nr : 132 https://nils.fogbugz.com/f/cases/132/  

Nr : 133 https://nils.fogbugz.com/f/cases/133/  

 

Status : Resolved Won’t fix (SjöV och Carmenta) 

 

Nr : 339 https://nils.fogbugz.com/f/cases/339/  
Nr : 406 https://nils.fogbugz.com/f/cases/406/  

 

Total antal öppna Prio 2, ………………………………………………….……..Totalt 83 st 

 

 

Totalt antal öppna buggrapporter (prio1 och 2) NILS 1.4……………. 87 st 
 
 

2.5 Icke-funktionella tester 

2.5.1 Prestanda 
 

I denna testperiod har det utförts lasttester av NILS genom automatiserade script som under längre tid 
(2-3 timmar) använt funktioner med syfte att belasta systemet. Inga avvikelser i prestanda eller 
funktionalitet har noterats. 
 
De scriptbaserade testerna har utförsts på klienterna NUC2, NUC3, D02, D04, NILS01 samt WIN7. 
 

2.5.2 Robusthet 
Robustheten har överlag upplevts som mycket bra under testperioden. Ett par mindre allvarliga 
krascher som krävt omstart av aktuellt formulär har skett i samband med acceptanstestningen av NILS 
1.4.  
 

 

2.5.3 Acceptanstest resultat NILS 1.4 
Med anledning av de tre acceptanstesthindrande felen, upptäckta i 
acceptanstestningen av delleverans NILS 1.4, accepterar inte Sjöfartsverket 
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https://nils.fogbugz.com/f/cases/585
https://nils.fogbugz.com/f/cases/561
https://nils.fogbugz.com/f/cases/551
https://nils.fogbugz.com/f/cases/488
https://nils.fogbugz.com/f/cases/314
https://nils.fogbugz.com/f/cases/45/
https://nils.fogbugz.com/f/cases/132/
https://nils.fogbugz.com/f/cases/133/
https://nils.fogbugz.com/f/cases/339/
https://nils.fogbugz.com/f/cases/406/


 
NILS 1.4.  Om buggrapporter med status prio 1 justeras genom en 
rättningsleverans kommer leveransen av NILS 1.4  accepteras av 
Sjöfartsverket. 
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3 Transitioning plan 
 

DiscoSAR     NILS 
 

3.1 Förord 
Detta dokument kommer att behandla nyckelfunktioner i DiscoSAR, både med avseende på avveckling 
av DiscoSAR men även för att kunna stämma av om dessa funktioner tillgodoses på annat sätt i NILS. 

 

Dokumentet behandlar även andra funktioner än de som finns i DiscoSAR. 

I samtliga fall måste behovet av dubbelkörning beaktas. Många av de ”gamla” funktionerna kommer 
sannolikt inte att finnas tillgängliga i den nya NILS driftmiljön. 
 

3.2 Serverhårdvara och –funktioner 

3.2.1 Databasservrar 
Det finns i nuläget ett antal servrar för DiscoSAR. Några har ingen funktion längre (sedan replikeringen 
togs bort). 

• AMRCC-DB01 
• AMRCC-DB02 
• AMRCC-REPL 
• HK-SAR 

Dessa servrars “vara eller icke vara” beror på om tillgången till ärendeinformation säkrats på något 
sätt.  

Målet borde vara att dessa servrar avvecklas. 

 

3.2.2 SjöKo 
Det finns en sjökoncentrator JRCC-KONC01 som idag används för att sprida AIS-information till 
klienterna. 

 

I en ruta som denna beskrivs hur funktionen tas om hand i NILS. 

IT-enheten måste inventera servrar som idag används av DiscoSAR och kringliggande system och 
funktioner. 

Vi behöver få bekräftat att denna sjökoncentrator kan avvecklas, dvs att distributionen av AIS 
hanteras på annat sätt i NILS. 
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3.2.3 Information 

3.2.3.1 Resurser 

 

3.2.3.2 Ärenden 

 

3.2.3.3 EPIRB/H24-kontakter mm 

I Fartygsregistret i DiscoSAR finns ett stort antal EPIRBar registrerade men även H24 kontaktpersoner 
och kontaktnummer till fartyg. 

Även en del utländska fartyg som omfattas av SOLAS kap V regel 7.3c finns registrerade. 

 

3.3 Kartdata 
Kartdatat ligger som original på en nätverksmapp på JRCC och genom ett script synkas datat fn ut till 
klienternas hårddiskar. 

3.3.1 Lantmäteriet 
Följande produkter är fn licensierade från Metria: 

•         GSD Terrängkartan, raster 

•         GSD Vägkartan, raster 

•         GSD Översiktskartan, raster 

•         GSD Sverigekartan, vektor och raster 

•         GSD Ortnamn 

•         GSD Administrativ indelning 1:250 000 vektor. 

Resurserna i DiscoSAR migreras över till NILS, utförs av Carmenta. Det kan behövas viss 
handpåläggning efteråt. 

Fn okänt hur ”gamla ärenden” kommer att hanteras i NILS. Finns det några krav på att spara gamla 
ärenden? 

Fn okänt hur detta hanteras inom NILS. 
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3.3.2 Världskartor 
SAR-kartan använder idag gratisprodukterna DCW och VMAP. 

 

3.3.3 SjöV 
SAR-kartan använder idag data från SjkBasRaster.  

 

3.3.4 LFV 
Luftrumsinformation för Sverige levereras från flyginfo.se en gång per månad.  

 

3.3.5 Kommunala hamnområden 
Lagret för de kommunala hamnområdena produceras av JRCC (shape-format). 

 

3.3.6 Egenproducerat kartdata 
Det finns ett antal lager i dagens SAR-karta som sannolikt också kommer att användas i NILS: 

• SAR-områden (nytt lager=Län) 
• VHF basstationer 
• IO 
• Navtex 
• SRR 
• LotsC områden 

 
 

3.4 SMHI 
Det är fn en aning oklart exakt vilka servrar som är inblandade i kedjan. 

Det är fn okänt om det i framtiden krävs något avtal – jag har hört vissa antydnignar att 
Lantmäteriets kartdata kommer att vara ”gratis”. 
 
Det är också okänt vilket kartdata som NILS (ResQmap) kommer att använda. Några av posterna 
ovan kanske inte längre behövs? 

Fn okänt vilka världskartor som kommer att användas i NILS, men sannolikt helt andra än de som 
används idag. 

Eventuellt kan samma kartdata användas i ResQMap. 

NILS använder sannolikt samma data. 

Fn okänt hur detta administreras inom NILS. 

Vi behöver stämma av exakt vilka lager som skall användas i fortsättingen. 
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3.4.1 BaDiS 

• En beräkningsorder skapas i DiscoSAR. 
• Ordern sänds vidare till BizTalk som gör om XML till flat text. 
• BizTalk lägger ut ordern på ftp server hos SMHI (?) 
• SMHI utför beräkningen och lägger tillbaka resultatet på ftp. 
• BizTalk hämtar resultatet och gör om det till XML. 
• Resultatet sparas ner i DiscoSARs databas 

 

3.4.2 GRIB väderdata 
Det finns också en mekanism för överföring av väderdata i GRIB-format. Filerna förmedlas av BizTalk 
och lagras på en nätverksmapp på JRCC, där SAR-kartan läser filerna direkt. 

 

3.5 Licenser 

3.5.1 Carmenta 
För att kunna använda den Carmenta-baserade SAR-kartan krävs en licens per klient. 

• Utvecklingslicens: 1st 
• Klientlicens: 25st 
• Map configuration tools: 1st 
• Klientlicens, reducerad (utbildning/reservplats): 7st 

 

3.5.2 Databaslicenser 

 

3.6 Funktioner 

3.6.1 Extern kommunikation  

3.6.1.1 Info till Polis 

Idag skapas ett fax i två steg och detta fax sänds både till NLC och berörd ledningscentral. Det finns 
en mekanism som inbegriper resursregistret där systemet letar upp rätt faxnummer beroende på vilket 
län som insatsen äger rum i. Fn skickas denna info bara när det gäller Sjöräddning. 

Det är fn oklart om NILS kommer att använda delar av detta flöde eller om ett helt nytt dataflöde 
kommer att skapas. 

Fn okänt om/hur detta hanteras inom NILS. 

I och med att vi måste dubbelköra NILS och DiscoSAR under en period behöver vi säkerställa att vi 
inte bryter mot några licensavtal.Licensbehovet i framtiden måste synkas mellan DiscoSAR och NILS-
projektet. 
 

Licenser för Sybase sägs upp när DiscoSAR har avvecklats. 
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Flödet inbegriper BizTalk och GFI Faxmaker. 

 

3.6.1.2 Info till VTS mm 

Historiken bakom denna funktion har att göra med ”OSC lots”. När denna beredskap avskaffades 
bestämdes istället att berörd VTS och/eller LPC skulle få automatisk info i samma omfattning som 
OSC-lotsen tidigare fick (Handelsfartyg och/eller Nöd-klassning). Informationen sänds via E-post och 
i många fall omvandlas den till ett SMS genom den externa tjänsten Generic Mobile. 

Sändningen använde r distributionslistor i Exchange, en för varje SAR-område. Som mottagare finns 
även ett antal mobilabonnenter, t ex RL på JRCC och SAR-handläggare. 

3.6.1.3 Info till SSRS 

SSRS får automatisk info om alla statusändringar för deras enheter. Informationen har ett 
förutbestämt format och datorbehandlas av SSRS. 

 

3.6.1.4 Haverianmälan 

Haverianmälan kan genereras i DiscoSAR delvis med hjälp av information från ärendet. 

 

3.6.1.5 Insatsrapport 

En insatsrapport kan genereras till ägaren för flygande resurs. 

 

3.6.2 Statistik 
Statistikuttaget behöver beaktas vid övergången. Det kan vara svårt att byta system annat än vid 
årsskiftet. 

Fn okänt hur detta hanteras inom NILS. 

Fn okänt hur detta hanteras inom NILS. 

Fn okänt hur detta hanteras inom NILS. 

Fn okänt hur detta hanteras inom NILS, eller om funktionen behöver finnas kvar. 
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3.6.3 Beredskapsfunktioner 
I DiscoSAR finns idag stöd för att hantera valfritt antal beredskapsfunktioner såsom: 

• Helikopterbaseringar 
• Flygsäk 
• HKV info 
• JRCC CiB 
• SAR Management 
• SHK 

 

3.6.4 FRÄD 
DiscoSAR har en fristående modul för uppföljning av helikopterberedskap för Försvarsmakten. 

 

3.6.5 Resursadministration 
Resurserna i DiscoSAR administreras av utsedda RL, för respektive områden. För sjö-enheter används 
också den regionale SAR-samordnaren som kontaktperson. 

För att kunna administrera resurser krävs att resurser kan listas och skrivas ut per område samt att 
resurskort kan skrivas ut eller mailas till de som skall lämna uppdaterad information. 

 
 

3.7 Resursuppföljning 

3.7.1 Flygande resurser 
Idag finns en webbaserad applikation för flyguppföljning i realtid. 

 

3.7.2 SSRS 
Idag finns en resurstablå för SSRS’ stationer med status och selektivnummer.  

 

Ett omfattande underlag för statistik inom NILS har levererats, men det är i skrivande stund okänt 
vilka funktioner som kommer att implementeras. 

Fn okänt hur detta hanteras inom NILS eller om alla funktionerna ovan verkligen behövs. 

Fn okänt hur detta hanteras inom NILS. 

Fn okänt hur detta hanteras inom NILS. 

Fn okänt om/hur detta hanteras inom NILS. 

Fn okänt om/hur detta hanteras inom NILS. 
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3.7.3 Svävare 
Idag finns en resurstablå för svävare och dess status. 

 

3.8 Övrigt 

3.8.1 IBRD 
Idag registreras PLB i det externa systemet IBRD.  

 

3.8.2 LFR (TS/CITRIX) 
Luftfartygsregistret nås idag via TS’ Citrix-miljö. 

 

3.8.3 SSNS 
JRCC använder idag SSNS (fd FRS) för att inhämta information om farligt gods ombord i fartyg. 

 

3.8.4 Fax 
JRCC använder idag GFI Faxmaker som server både för sändning och mottagning av fax. I tillägg finns 
två analoga faxar. 

 

3.8.5 Data-SAR 
Data-SAR finns i dag kvar av en enda anledning, att DiscoSAR inte har något stöd för sökplanering. 

 

3.8.6 Raketberäkning 
Idag finns en enkel applikation där man kan räkna ut avståndet till en nödraket. 

 

Fn okänt om/hur detta hanteras inom NILS. 

Fn okänt hur detta hanteras inom NILS. 

Fn okänt hur detta hanteras inom NILS. 

Fn okänt om/hur detta hanteras inom NILS. 

Det är fn okänt om denna funktion påverkas av NILS. 

Data-SAR avvecklas när NILS införs. 

Fn okänt hur detta hanteras inom NILS. 
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3.8.7 DMS 
Det finns idag en enkel applikation med vars hjälp man kan omvandla positioner mellan olika format. 

 

3.8.8 AFTN 
En nyutvecklad AFTN-klient används nu på JRCC. 

 

3.8.9 IBNET 

 

3.8.10 NICE-bandspelare 

 

3.8.11 Fjärr-titt/kontroll 
Idag finns möjlighet att titta på varandras skärmar. Detta används främst vid larmmottagning. 

 

3.8.12 SMS 
JRCC använder idag Generic Mobile’s webbtjänst för att sända SMS. 

 

3.8.13 Wordfinder 
En ordlista (svensk-engelsk-tysk) 

 

3.8.14 Vind och Vatten (ViVa) 
JRCC använder idag både ViVa-kartan och de fristående väderinstrumenten. 

 

Fn okänt hur detta hanteras inom NILS. 

AFTN-klienten kommer att vara kvar. I tillägg kommer många typer av AFTN-meddelanden att 
hanteras av NILS. 

Kvarstår som idag men det måste säkerställas att programmet kan köras i den nya driftmiljön. 

Kvarstår som idag men det måste säkerställas att programmet kan köras i den nya driftmiljön. 

Det är fn oklart om behovet kvarstår efter att NILS har införts. 

Fn okänt om/hur detta hanteras inom NILS. 

Kvartstår sannolikt i nuvarande form. 

Fn okänt om/hur detta hanteras inom NILS. 
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3.8.15 Ledningssystem och DHB 
Ledningssystemet är webbaserat och DHB fn filbaserat. 

 

 

3.8.16 JRCC Online 

 

3.8.17 ARO 
LFVs flygplaneringstjänst inklusive tillgång till MET. 

 

3.8.18 Info-torg 

 

3.8.19 JRCC-mallar 

 

3.8.20 Lösenordslista 

 

3.9 Administrativ IT-miljö 

 
 

  

Fn okänt om/hur detta hanteras inom NILS. 

Fn okänt om/hur detta hanteras inom NILS. 

Stora delar av detta borde kunna hanteras av NILS, t ex MET och färdplaner. Det behöver utredas om 
länk till ARO behövs på skrivbordet. 

Fn okänt om/hur detta hanteras inom NILS. 

De mallar som JRCC idag använder (för många att lista här) behöver gås igenom en och en för att se 
om de fortfarande behövs eller om behovet nu tillgodoses av NILS. Sannolikt kommer det att behövas 
någon form av mallbibliotek även i fortsättningen. Eventuellt måste mallarna delas in i administrativt 
och operativt. 

Måste sannolikt finnas kvar i nuvarande form. 

Förslagsvis hanteras den administrativa IT-mijön i en fristående virtuell miljö. Dock behöver 
basutbudet finnas tillgängligt även i den operativa miljön. 
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5 Appendix 

5.1 Latest System Version (LSV) 

En LSV är ett system med en specifik version, som man rekommenderar som det bästa vid ett 
särskilt tillfälle med mest funktion och bästa kvalitet. LSV konceptet har funnits i många år och 
används av organisationer så som Ericsson, Microsoft m.fl. 

 

Bild 1: Modell över LSV hantering 

När utveckling hos Carmenta anser att de har ett system som är en kandidat för leverans så 
behöver Carmenta testa för att veta om systemet uppfyller nivån får att klassas som en LSV. 
Buggar bör kontinuerligt fixas och tester köras om tills man anser att systemet är en LSV. 
Bedömning om vilka buggar som ska fixas får skötas internt hos Carmenta. Om vissa buggar 
som är kritiska tar för lång tid så blir leveransen försenad, dvs ingen LSV på leveransen. Se Bild 
1 för en ungefärlig, förenklad modell kring förloppet. 

I samband med att man säger att man vill ha en kvalitetsstämpel på ett specifikt system så 
behöver man definiera vad systemet är, dvs. vad som ingår, samtidigt som man även vill kunna 
referera till en version av systemet samt dess delsystem/moduler. 

 Systemversion V1 V1.1 V1.2 

Modul/delsystem Ärendehantering V1 V1 V1.1 

 Adressökning V1 V1.1 V1.1 

 Karttjänst V1 V1 V1.1 

Bild 2: Exempel på systeminnehåll och dess versioner 

Det är ett grundkrav från testning att kunna referera till vad som testats samt i vilken version. Har 
man inte detta blir det svårt att resonera kring kvalitet och nuvarande hälsa på systemet. 
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39 partners from 10 countries 

taking maritime transport into the digital age 
 

By designing and demonstrating innovative use of ICT solutions 

MONALISA 2.0 will provide the route to improved 
 

SAFETY - ENVIRONMENT - EFFICIENCY 
 

 

Swedish Maritime Administration ◦ LFV ◦ SSPA ◦ Viktoria Swedish ICT ◦ Transas ◦ Carmenta 
◦ Chalmers University of Technology ◦ World Maritime University ◦ The Swedish 
Meteorological and Hydrological Institute ◦ Danish Maritime Authority ◦ Danish 

Meteorological Institute ◦ GateHouse ◦ Navicon ◦  Novia University of Applied Sciences ◦  
DLR ◦  Fraunhofer ◦  Jeppesen ◦  Rheinmetall ◦  Carnival Corp. ◦  Italian Ministry of Transport 

◦ RINA Services ◦ D’Appolonia ◦ Port of Livorno ◦ IB SRL ◦  Martec SPA ◦ Ergoproject ◦ 
University of Genua ◦ VEMARS ◦  SASEMAR ◦ Ferri Industries ◦ Valencia Port Authority ◦ 

Valencia Port Foundation ◦ CIMNE ◦ Corporacion Maritima ◦ Technical University of Madrid ◦ 
University of Catalonia ◦  Technical University of Athens ◦ MARSEC-XL ◦ Norwegian Coastal 

Administration 
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