FAST INTEGR ATIONS FR AMEWORK & COMMUNIT Y

ÖVER 150 INTEGRERADE SYSTEM

ÖPPEN OCH DELAD UTVECKLING I SAMVERKAN I CONNECTIONS
Digitalisering, eTjänster, Mina Meddelanden, eArkiv och nya processer är exempel
på områden som driver på och skapar
nyttor med hjälp av integrationer.
Vi har flera kommuner som valt att lägga alla sina filflyttintegrationer kopplat till ekonomi och personalsystem i
Connections, med vår nya självservicelösning för detta.
Nu är ett bra läge för många kunder att se över strategier
och skapa ordning och reda kring integrationer. Att kunna
återanvända integrationer, kunna utlova SLA, ha kontroll på
säkerhet och sänka kostnader är exempel på vad kommuner
som samverkar inom Connections gör.
Connections har som mål att snabbare och billigare öka
nyttan med integrationer genom att på olika sätt dela kunskap, integrationer, information och funktionalitet mellan
samverkande kommuner. Innehållet baseras på erfarenhet
och resultat från fler än 100 kunder och över 150 integrerade system som kommuner använder.
FRÅN ENSTAKA INTEGRATION TILL FRAMTIDA VISION
Oavsett ambitionsnivå gör vi det enkelt och kostnadseffektivt. Vi kan ta er med på resan från behov av en integration
till kommande behov som att sätta upp integrationcenter,
att säkra upp åtkomst till WebServices och API:er, övervakning och larm på händelser och ickehändelser baserat på
data i integrationsflöden, loggning- och spårbarhet för att
kunna påvisa vad som hänt och mycket mer. Vi har lösningarna för att enkelt starta med en integration och att växa
upp till ett komplett integrationcenter.
ENKELT ATT HANTERA INTEGRATIONER SJÄLV
Många integrationer kan enkelt konfigureras av kunden
själv, med färdiga, förkonfigurerade val i Pulsen Managemant Console. För andra integrationer delas information

om leverantörer, system och integrationstillämpningar, som
spar tid vid verksamhetsutveckling och vid införande.
Vill man själv kunna implementera och anpassa avancerade
integrationer så finns källkoden tillgänglig. Vill man göra det
enkelt och ha möjlighet att också ta hjälp av Pulsens utvecklare och arkitekter, väljer man att använda den förkonfigurerade tjänsten för delad utvecklingsmiljö. Vi gör det riktigt
enkelt och tryggt, för dem som vill och kan själva.
SNABB HJÄLP OCH TRYGGHET NÄR DET BEHÖVS
Vill man ha hjälp med att återanvända och implementera avancerade integrationer så görs det till lågt fastpris.
Genom många års arbete med integrationer för kommuner
och partnerskap med många systemleverantörer, bland annat via Pulsens avtal med Kammarkollegiet, har vi ett brett
nätverk och kontaktvägar till många systemleverantörer.
Detta, tillsammans med vår beprövade Connectionsarkitektur och metodik, gör att vi effektivt hanterar helt nya
integrationsbehov.
Förvaltningsstöd och lösningssupport med möjlighet till
7/24 support kan erbjudas både på det Pulsen implementerat men även det som kunden själv utvecklar.
Mina Engagemang är ett exempel på en integrationslösning
som ingår i Connections, och som integrerar med och ger
insyn i kommunens system för invånare. Mina Engagemang
är det första en kommunivånare möter för att få en samlad
bild över sina engagemang med kommunen och andra integrerade externa utförare och myndigheter. Med koppling
till kommunens eTjänster hanteras enkelt ändringar och
ansökningar om nya tjänster. Integrationerna baseras på
Mule Core Edition som är öppen källkod så det finns ingen
inlåsningseffekt. Detta är samma plattform som används
inom många myndigheter och som arkitektur för Nationell
eHälsa. Den vidareutvecklas av ett community med över
300 000 utvecklare och där ni själva kan vara med om ni vill.

PULSEN INTEGRATION
Pulsen Integration är Nordens ledande
leverantör av säkra och integrerade digitala
informationsflöden. Bolaget erbjuder en unik
kombination av expertkunskap, proaktiv service, molntjänster, paketerade och innovativa
tjänster och beprövad metodik, allt i nära
partnerskap med våra kunder och leverantörer.

FÖR MER INFO, KONTAKTA:
Våra specialistområden är
 Identitets- och behörighetshantering
 Säker och automatisk åtkomst
 Integrationer
 Enklare och effektivare processer
 Säkerhet, övervakning och spårbarhet
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