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Agenda 

• Kort om oss på Nordic Peak 

• Open ePlatform 

– Bakgrund 

– Introduktion 

– Demo, så enkelt bygger du e-tjänster 

• Bygg din egen e-tjänst 

• Publicera och låt andra testa din e-tjänst 

• Handlägg inkomna ansökningar 

• Reflektioner/Frågor 

 

 

 

 



Kort om Nordic Peak 

• Grundat 2010 av avhoppare från Logica 

• Levererar främst produkter och e-tjänster 

till offentlig sektor 

• Spetskompetens inom systemutveckling 

baserad på öppen källkod 

• Egen serverhall i Sundsvall 

• Jobbar nästan enbart med fasta priser och 

helhetsåtaganden 

 

 

 

 



Några av våra kunder 

…samt ungefär 10% av Sveriges kommuner 



Vad är en E-tjänsteplattform? 

 

 

Teknisk plattform där verksamheter kan 

bygga, leverera och hantera e-tjänster över 

tid. 



RIGES-projektet 

• Regional innovativ GIS- och e-

tjänstsamverkan 

• EU projekt med 5 kommuner i samverkan 

• Beställare av Open ePlatform 

• Bästa e-tjänst på Position 2015 

 



Kraven från RIGES projektet 

 Tillgängligt 

 E-tjänsterna ska vara tillgängliga för alla 

 Stöd för moderna enheter 

 E-tjänsterna ska fungera lika bra på en telefon, 

surfplatta eller dator 

 Helt webbaserat 

 Samtliga funktioner ska vara helt webbaserade 

 Inga hårdkodade lösningar 

 Användarvänligt – Användaren i fokus! 

 Använd gränssnitt för att förenkla, Lätt att göra rätt! 

 



• En av de modernaste e-tjänsteplattformerna på 

marknaden 

• Har utvecklats löpande av Nordic Peak sedan 

2013 

• Används idag av 7 kommuner (ytterligare 5 

under införande) 

• Släppt som öppen källkod under AGPLv3 

 



Komponenter 

Mina sidor 

E-tjänsteportalen 

E-tjänstebyggaren 

Handläggarstöd 

Portal där användarna kan söka och 
använda e-tjänster. 

Användarna kan följa pågående ärenden, 
återuppta sparande ansökningar, spara 

uppgifter etc. 

Där verksamheten bygger e-tjänster. 

Där handläggare inom verksamheten 
hanterar inkomna ärenden från e-

tjänsterna. 

Internt 

Publikt 



Tillgänglighet 



Demonstration 



Bygg din egen e-tjänst 

1. Surfa till adressen: https://oep2.nordicpeak.com 

2. Klicka på ”Logga in” och därefter på ”Skapa ett 

användarkonto” 

3. Klicka på fliken ”Adm. e-tjänster” och skapa en 

valfri e-tjänst 

4. Publicera din e-tjänst 

 

 

 

 

https://oep2.nordicpeak.com/


Testa någon annans e-tjänst 

1. Klicka på fliken ”E-tjänster” för att visa e-

tjänsteöversikten 

2. Testa att skapa en ansökan utifrån valfri e-tjänst 

3. Skicka in ansökan 

 

 



Handlägg inkomna ärenden 

1. Klicka på fliken ”Adm. ärenden” för att se om 

några ansökningar har kommit in 

2. Tilldela handläggare, ändra status, skicka 

meddelanden 

 

 

 



Historik - Versioner 

• Open ePlatform 1.0 
– I drift sedan våren 2014 

• Open ePlatform 1.1 
– Förbättrat grafiskt gränssnitt 

– Statistik för ärenden och e-tjänster 

– Utökade notifikationer 

• Open ePlatform 1.2 
– Stöd för betaltjänster 

– Stöd för flerpartssignering 

– Driftsatt under mars 2015 

 

 

 



Ladda ner Open ePlatform 

Läs mer om plattformen på: 
www.oeplatform.org 

 

Ladda hem källkoden på Github: 
https://github.com/Sundsvallskommun/Open-ePlatform 
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Tack för mig 

 

Mattias Hallin 
mattias.hallin@nordicpeak.com 

070-615 33 10 

www.nordicpeak.com 
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