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Scenario Sammanfattning

Test förutsättningarna Driftsättningens (cutover) 
förutsättningar

• + 500 Testare

• Majoriteten av testarna återfanns I Norden

• + 5 fabriker och lager

• Tredjeparts tester

• + 300 personer inblandade i Cutover aktiviteter

• Go-Live i Polen, England, Frankrike, Danmark

• 5 fabriker och lager

• Gemensama cutover team bestående av kund 
och Accenture personal. 



Vägen till en lyckad

digital testning
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TRE NYCKELAKTIVITETER

StrukturRätt verktyg

• Rapporteringsverktyg (excel, Jira, 
SolMan etc.)

• Kommunikation & 
dokumentations verktyg

• Online – aldrig Offline 

Kommunikation

• Tydlig arbetsprocess

• Kontaktpersoner och tydliga 
rollfördelningar 

• Grundregler för digitala möten

• Dagliga standups på 10 minuter

• Heldagsmöten – dropin 

• Ett sätt att kommunicera



Underskatta inte behovet av detaljerat testmaterial och förberedelser under 
förberedelsefasen. Det är nyckeln till succé.

Förvissa er om att testarna har kunskap om att arbeta i de valda digitala verktygen 
samt tillräcklig förståelse för systemet.

De valda digitala verktygen ska fungera för alla funktionella team i organisationen. 
Tillse att verktygen är heltäckande, logiska och användarvänliga.

Säkra tillräcklig kapacitet i projektet. 

Säkra att alla teammedlemmar förstår sin roll och sitt ansvarsområde.

FALLGROPAR VID EN HELT 
DIGITAL TESTNING



Kritiska aktiviteter

vid driftsättning

(Cutover)



P l a t s s p e c i f i k a  r i s k e r

K u n k a p

F ö r s i k t i g h e t s å t g ä r d e r

3 KRITISKA 
DRIFTSÄTTNINGSRISKER



Risker kopplade till driftsättning i produktion

Risker – “What if” Hur mitigeras riskerna?

Nedstängning av fabriken, 
ingen kan vara fysiskt på 
plats. All jobbar hemifrån

• Säkerställ att samtliga inblandade vid cutovern är 
tillgängliga online. 

• Skapa MS Teams grupper för olika kommunikations 
kanaler – en kanal för cutover, en för costing, en för 
local osv. 

• I cutover kanalen, skapa en checklista för alla era 
nyckelaktiviter och kritiska uppgifter som kan bockas av 
och flaggas.

20% av teamet är sjukt eller 
inte tillgängligt för att arbeta 
fulltid. 

• Säkerställ att ersättning finns för varje team medlem 
alternativt säkerställ kunskapsdelning där det är möjligt. 

• Boka möten med SPOC’s och team leads för att gå 
igenom hela planen. Lyft fram där det finns en förhöjd 
resurs risk.

• Säkerställ att backup resurser har MS Project 
authorization. 

• Säkerställ plan C – ifall planerade ersättare inte är 
tillgängliga

Stop eller förseningar mitt i 
cutovern.

• Data migration rollback detaljer
• Rollback Major Points



Kritiska möten kopplade till driftsättning

STATUS MED PROJEKTLEDNING

CUTOVER STATUS

BESLUTSPUNKTER

FÖRBEREDELSER FÖR BESLUTSPUNKTER

MÖTE MED LOKALA TEAM

1

2

3

4

5



Öppna ett Cutover 
Team i MS Teams.

Lägg till en stor
project grupp.

Skapa en subkanal. En per 
funktionelt område.

Använd dem för funktionela
frågor och problem.

Se till att uppdatera alla
milstolpar och stora
utvecklingar i huvudgruppen
(General)

Skriv alltid “@General” innan
ni publicerar ett meddelande.

Öppna en 24/7 
session för
support.

Ha alltid en
cutover team 
medlem
tillgänglig.

Dela skärmen
24/7 för att visa 
resultatet I realtid
för progression

1 2 3 4

Hur använder du TEAMS mest effektivt vid en produktions driftsättning? 

Tips och Trix



StrukturKunskap

Säkerställ att alla kan
det som förväntas. Att

testa digital gör det 
svårare att fråga

Kommunikation

Att ha ett strukturerat
arbetssätt med bra 

förberedelser är väldigt
viktigt då adhoc

lösningar är svårare att
få på plats.

321

Säkerställ att ni vet 
hur ni ska 

kommunicera, alla i 
teamet måste vara
bekväma med det!

Vad vill vi att du tar med dig 
från denna sessionen?



Q&A

Carl Åkesson

Business & Integration Specialist

Stockholm, Sweden
+46 730513887

carl.akesson@accenture.com

Yigit Ozkan

Business & Integration Associate 
Manager

Stockholm, Sweden
+46 722547898

y.ozkan@accenture.com


