
Här är de frågeställningar som hittills kommit in inför seminariet.  
 
Vill du påverka tisdagens paneldiskussion så fyll i, riv av och lämna in den nedre delen av detta ark snarast möjligt, dock 
före lunch på tisdag. 
 

1. I En organisation som satsar på Open Source – hur säkerställer man långsiktigt utbildning och support? 
2. ”Garantier” för Open Source produkters fortlevnad? 
3. I Hur viktig är programmets utvecklingsplattform, om jag själv inte ska utveckla, utan tar hjälp av konsulter. (PHP 

.NET C++ Delphi) 
4. II Licensieringsformer – vem äger det som en konsult har utvecklat baserat på en öppen källkodsplattform. 
5. I Vilken del av koden väljer man att dela med sig av? Hur jackar mottagaren in den i sin redan befintliga kod / Hur 

fungerar det? 
6. Visar OGC Viewers också Metadata eller når användaren bara objektens attribut. 
7. Vi är dåliga på att ”lämna tillbaka det som är gjort” till intressentgruppen för Open Source programmet. Hur bör vi 

agera för att stärka ”garantierna” för programmets fortlevnad? 
8. II Få har ännu tänkt på hur det som görs/gjorts ska fortleva. Underhållsavtal? Användarföreningar? 

Intressentgrupper?  
9. Möjligheter till Innovation och Utveckling måste ses över i perspektivet av Open Source för GIS, som ger helt 

andra förutsättningar och möjligheter än en properitär lösning.  
10.  I Open Source kan lätt bli ett mantra, upprepar man det tillräckligt ofta så når man nirvana...eller? Hur ser 

spelplanen mellan properitär och öppen källkod ut, nu och i framtiden. Vilka tendenser kan ses och hur ser 
drivkrafterna ut för leverantörer och slutkunder." 

11. Pålitlighet. Är det någon skillnad på garantierna om produkten utvecklas av ett företag eller av en OS-
community? 

12. Påverkansgrad i Open Source-projekt. Hur mycket kan en normalkund påverka? Vi tycker att just detta är 
intressant, eftersom vi lättare kan få irriterande småbuggar fixade genom att lägga tid eller pengar på det. Det är 
svårt att få ett programvaruföretag att prioritera just ”våra” småbuggar.  

13. Det gäller att tänka efter före. Man har 3 val: som nu – paketerade lösningar med OS4GIS – göra ALLT själv.  
Frågeställningar som kommit in fram till lunch idag, tisdagen den 8 mars: 

14. En heltäckande lösning kräver att alla lägger ett pussel av olika Open Source komponenter. Kan vi inte licensiera 
hela pusslet som opensoure och tilllsammans bygga vidare på detta gemensamma pussel? 

15. Samspel mellan Desktop OSGIS och OS WebGIS. När man jobbar med geodata/data som uppdateras ständigt 
vilka möjligheter har man att publicera den direkt? 

16. Vi har hört mycket om Serverlösningar. Är nyttan lika stor på DeskTop sidan? Vad behövs för att open source 
desktop GIS ska växa i Sverige? 



17. Kan någon av de organisationer som satt ihop ett fungerande system byggt på opensource komponenter dela 
med sig av en hårddiskavbild, som man kan köra direkt i en virtuell maskin, ex. Virtual Box? 

18. Hur övertygar man en motsträvig IT-avdelning?   
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