Dios Användarguide
Digital Infrastruktur i Offentlig Sektor

Den här guiden visar hur hur Dios fungerar, och hur man enkelt använder dess funktioner.
Samtliga steg illustreras av skärmbilder.
För att läsa mer, gå till https://www.digitalforvaltning.se/dios/
Vid supportärenden, maila support@dimatech.se
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Vänligen observera: om du använder webbläsaren Internet Explorer behöver du ha
uppdaterat den till version 11 eller senare, annars fungerar inte programmet.
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1 Registrera ny användare och logga in
För att registrera din organisation som ny användare behöver du surfa in på:
https://dios.mymanakin.com/register
Läs igenom informationstexten innan du sätter igång. Fyll sedan i formuläret.

1.2 Registrering för existerande Dimios-kunder
Om din organisation redan är Dimios-kund, kryssa i rutan, välj organisationstyp och ange
namn på organisationen.

Fyll sedan i din e-postadress och välj ett lösenord enligt instruktionerna nedan.
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Klicka i rutan att du inte är en robot och att du accepterar användarvillkoren. Om du vill läsa
villkoren först kan du klicka på länken “användarvillkoren” så öppnas ett nytt fönster.
Klicka sedan på “Beställ”. Kontot skapas direkt, men det tar 1-2 arbetsdagar att få kontot
verifierat för att kunna göra utskick.

1.2 Registrering för organisationer som inte är Dimios-kunder
Om din organisation inte är Dimios-kund, välj organisationstyp, ange namn på
organisationen och fyll i organisationsnummer.
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Det finns en typ av licens, den kallas Standard och årsavgiften är 25 000 SEK.
Fyll i uppgifterna för administratören enligt nedan.

Fyll sedan i fakturaadress enligt nedan.

Klicka i rutan att du inte är en robot och att du accepterar användarvillkoren. Om du vill läsa
villkoren först kan du klicka på länken “användarvillkoren” så öppnas ett nytt fönster. Klicka
sedan på “Beställ”. Kontot skapas direkt, men det tar 1-2 arbetsdagar att få kontot verifierat
för att kunna göra utskick.
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1.3 Logga in
När du skapat ditt konto går du in på https://www.mymanakintest.com/login och loggar in
med dem inloggningsuppgifterna du valt.

2 Importera system
När du först loggar in och klickar på länken “Översikt” ser det ut såhär. Då det inte finns
någon data är alla fönster tomma och du ska därför registrera de system din organisation
använder och påbörja en mätning.
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Gå till fliken “Inställningar” och sedan “System”.

2.1 Importera system manuellt
För att se hur du importerar system automatiskt, se 2.2 Importera system automatiskt på
sida 9.
Klicka på “Lägg till system”, fyll i systemets namn och e-postadresserna till de två personer
som ska genomföra undersökningen. Undersökningen består av två enkäter.
IT-respondent är den person som ska besvara den tekniska enkäten.
Verksamhetsrespondent är den person som ska besvara enkäten om frågor kring kostnad,
användande etc.
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Klicka sedan på “Spara”. Fortsätt på samma sätt tills alla system är importerade.

2.2 Importera system automatiskt.
De flesta organisationer har många system, för att göra importen mer effektiv kan du gå till
“System import”.
Du kan importera en lista med system och respondenter (t.ex. från ert CMDB-system). Filen
behöver vara i formatet xlsx (Excel) och innehålla en flik med tre kolumner, utan
kolumnrubriker. Först kolumnen ska vara systemnamn, andra kolumnen e-postadress till
IT-respondent, och tredje kolumnen e-postadress till Verksamhetsrespondent.
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Klicka på “Importera från fil” och sedan “Välj fil”. Välj filen från din dator och klicka sedan på
“Bearbeta fil”.
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När filen bearbetats ser du en lista över alla system som importerats. Klicka sedan på
“Spara ändringar”.

3 Genomföra en mätning
3.1 Förhandsgranska enkät och e-postutskick
I nästa steg ska du starta en mätning. Innan dess kan du förhandsgranska enkäten och
e-postmeddelanden som skickas ut när mätningen startar. Gå till “Inställningar” och
“E-postutskick”.
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Klicka på det du vill förhandsgranska.
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Om du vill ändra något i e-postmeddelandet, klicka på “Ändra e-postmeddelande”. Ändra det
du önskar ändra och klicka sedan på “Spara”.
Det du ser benämnt som {{EntityName}} och {{SenderName}} nedan kommer att bytas ut till
systemnamn och namnet på avsändaren (kontoadministratörens namn) i utskicket.
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3.2 Starta en mätning
Gå till fliken “Mätning” och klicka på “Starta ng”.

I samma flik kan du sedan stänga mätningen, skicka påminnelser till respondenter som ej
besvarat enkäten samt se hur många dagar det är kvar av mätningsperioden.

Ibland kan det tillkomma system även efter att en mätning genomförts. Du startar mätningen
av dessa system på samma sätt som ovan beskrivet.
När du klickat på “Starta mätning” kommer du få upp en varningsnotis om att de
respondenter som inte svarat på enkäten från förra omgången får en påminnelse. Klicka
“Ok”.
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3.3 Kontrollera status
För att se hur kontrollera om mätningen är genomförd bland dina respondenter kan du klicka
på fliken “Status”. Där ser du om enkäten påbörjats eller öppnats. Om det står “Inaktiv” har
enkäten inte påbörjats än.

4 Översikt och analys av resultat
4.1 Din organisations resultat
När en mätning är genomförd kan du ta del av dess resultat. Klicka på “Översikt [Din
kommun]”. Framöver kommer du även kunna välja vilket års resultat du vill se.
Det är viktigt att poängtera att det resultat du och din organisation ser här inte är en absolut
sanning utan snarare ska ses som en rekommendation. Det är en överblick över alla
IT-system som används. Resultatet baseras på de svar som respondenterna har angett men
det är upp till organisationens beslutsfattare att utreda om dessa rekommendationer bör
följas.
Längst till vänster ser du fyra rutor.
“Besparingspotential” längst upp till vänster baseras på de system mätningen påvisat kan
avvecklas. Det innebär därför att om ni avvecklar dessa system kan ni spara denna summa
årligen.
“Omsättningshastighet” längst upp till höger betyder att det är den budgetandel ni har för nya
system i förhållande till er totala IT-budget.
“Portföljvärde” längst ned till vänster är den totala budgeten ni använder till IT-system.
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“Drift av total” längst ned till höger är den budgetandel som går till att drifta era nuvarande
system. Ju högre denna procentenhet är desto mindre pengar kan gå till nya system.

15(20)

Längst till höger presenteras “fyrfältaren”. Fyrfältaren positionerar alla system enligt de två
axlarna “Kvalitet” och “Kritikalitet”. Ju fler system som positionerar sig på samma ställe desto
mörkare blir rutan.
Här skapas en tydlig överblick över hur din organisations system förhåller sig till varandra. Ju
fler rutor som markeras i de nedre kvadraterna “Avveckla” och “Konsolidera” desto mer
arbete finns att göra med organisationens IT-system.

Om du för muspekaren över en ruta får du se de exakta datapunkterna samt dessa systems
totala budget.
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Längst ned finner du de fyra kolumnerna “Utveckla”, “Vidmakthåll”, “Konsolidera” och
“Avveckla”.
Kolumnen “Utveckla” består av de system som ni som organisation borde arbeta mer med, i
kolumnen “Vidmakthåll” finner du de system som ni rekommenderas behålla, under
kolumnen “Konsolidera” ser du vilka system vars funktioner överlappar varandra och som
därmed kan slås ihop, slutligen ser du kolumnen “Avveckla” där du finner de system som
rekommenderas att ni slutar arbeta med.

4.2 Din organisations resultat - rådata
Alla data som insamlats i mätningen finns även att tillgå som rådata. Detta kan exempelvis
vara till fördel om du vill exportera data till en excelfil för att använda den i andra
sammanhang utanför Dios plattform.
För att ta del av rådatan, gå till fliken “Analys”.
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Du får då se en lista över alla system och mätningen resultat. Du kan filtrera resultaten med
kategorierna högst upp. Om du vill ta bort filtreringen kan du klicka på “Uppdatera” längst
upp till höger.

Högst upp i tabellen kan du exportera all data till excel.

4.3 Nationell översikt
I Dios kan du också se resultatet över alla organisationer som deltar i undersökningen.
Gå till fliken “Översikt Nationellt”.

Alla data som visas här gäller totalt alla organisationer som genomfört mätningen i år.
Längst till vänster ser du samma fyra rutor som i fliken “Översikt” för din organisation.
.
“Besparingspotential” längst upp till vänster baseras på de system mätningen påvisat kan
avvecklas. Det innebär att om varje organisation avvecklar sina rekommenderade system
kan ni tillsammans spara denna summa årligen.
“Omsättningshastighet” längst upp till höger betyder att det är den budgetandel alla
organisationer har för nya system i förhållande till den totala IT-budgeten.
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“Portföljvärde” längst ned till vänster är den totala budgeten alla organisationer använder till
IT-system.
“Drift av total” längst ned till höger är den budgetandel som går till att drifta alla
organisationers nuvarande system. Ju högre denna procentenhet är desto mindre pengar
kan användas till nya system.
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Längst till höger presenteras “fyrfältaren”. Här syns en överblick över hur alla organisationers
system förhåller sig till varandra. Ju fler rutor som markeras i de nedre kvadraterna
“Avveckla” och “Konsolidera” desto mer arbete finns att göra med organisationernas
IT-system.

5 Logga ut
För att logga ut klickar du på ditt namn högst upp till höger och klickar på “Logga ut”.
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