Ämne: Information om RF:s strategi för appar
Prioritet: Hög

Många funderar kring hur användandet av ny teknik kan underlätta arbetet ,
exempelvis med hjälp av mobila funktioner. Vi på RF:s IT-avdelning har tagit till oss
många av dessa funderingar och frågor som vi fått och har därefter utarbetat ett
underlag och en strategi för hur vi inom idrotten mest kostnadseffektivt ska kunna
erbjuda mobila tjänster, bl a för integrering mot IdrottOnline. Strategin bygger på att
hitta lösningar för underhåll, återanvändning av tidigare projekt, stöd för ett antal olika
operativsystem och en robust teknisk plattform. Nedan beskriver vi hur det kommer att
gå till.

Mobilwebb
I IdrottOnline kommer vi under hösten 2012 göra ett större arbete med att mobilanpassa alla
nuvarande och framtida sajter. Se exempel på hur det kan se ut på Radiotjänsts hemsida
www.radiotjanst.se , ändra storleken på fönstret du surfar med och se hur sidan anpassas efter
formatet. Denna mobilanpassning innebär att ni troligen inte behöver göra en mobilanpassad
webb för att visa det innehåll som redan finns i IdrottOnline.

Appstrategi
Vi behöver hitta en hållbar metod för att utveckla och underhålla apparna. Vid en första
sondering ser vi ett behov som omfattar ca 100 appar till tre olika operativsystem - iOS
(iPhone), Android samt Windows Phone. Det skulle innebära att vi inom en treårsperiod
skulle ha 300 appar att underhålla och ge support till.
För att göra detta så kostnadseffektivt som möjligt har RF:s IT-avdelning beslutat att skapa
förutsättningar för att bygga appar med ett antal givna ramar. Vi tror också att kunskapen
kring hur man kan jobba inom detta område förstärks genom att vi gjort några grundläggande
val. Det är i sig inte konstigare än att vi valt EPi-server som webbverktyg för IdrottOnline
och Microsoft Office för våra datorer.
Tidplanen är att vi i början av hösten är klara med några appar och att ramverket finns på
plats. I ett första läge använder vi oss av en leverantör till de första apparna. Därefter kommer
vi att kunna släppa in fler leverantörer som får utveckla appar enligt de uppsatta ramarna.

Kommunikation
Inom kort kommer vi att sätta upp en mötesplats för appar och mobilanpassning i IdrottOnline
där framtida kommunikation kommer att ske. Vi är också tacksamma om du vidarebefordrar
denna information till berörda och/eller intresserade inom din egen organisation.

Frågor?
Har du frågor kring RF:s utveckling av appar, kontakta :
Thomas Larsson, RF IT, ansvarig projektledare
thomas.larsson@rf.se, 08-699 61 17

