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Som bruger bliver man mødt af denne side når man skal logge ind på det nye HJV.DK. 

HJV.DK version 2 i fortsat fremdrift 

15-05-2014 - kl. 14:40

Af Hjemmeværnskommandoen

Hjemmeværnets nye planlægnings- og administrationssystem er nu testet i drift, og

systemet er blevet betinget godkendt af alle parter i aftalen. HJV.DK version 2 bevæger

sig således godt frem imod klargøring- og uddannelsesfasen, hvor frivillige og ansatte i

Hjemmeværnet tager systemet i brug.

Leverandør ProActive er glad for den betingede godkendelse: ”Selvom vi ikke er 100

procent i mål, er alle udeståender nu kendte og udgør ikke de store udfordringer. Dette er

glædeligt, fordi vi nu kan følge tidsplanen for udrulningen af systemet frem til den

endelige godkendelse”, udtaler direktør for ProActive, Gorm Priem.

Flere ansatte i Hjemmeværnskommandoen fik i den forgangne uge adgang til det nye

HJV.DK  med henblik på at skabe nyt indhold til systemet og migrere data fra det gamle

system. Dette arbejde foregår henover sommeren, så man fra 1. september kan starte

uddannelsen af frivillige og ansatte.

Hjemmeværnet er glad for samarbejdet

Styregruppeformand og stabschef i Hjemmeværnskommandoen, brigadegeneral Peer

Sander Rouff er tilfreds med fremdriften i projektet. ”Den betingede godkendelse af

systemet betyder, at vi ser positivt frem til færdiggørelsen af projektet. Hjemmeværnet er

glad for samarbejdet med ProActive og Forsvarets koncernfælles IT (FKIT), som har vist

sig frugtbart i form af ansvar og vilje til at levere et færdigt produkt. Vi er allerede i gang

med udrulning og uddannelse, og jeg glæder mig til vi har Golive 1. januar 2015.”

Hjemmeværnskommandoen vil henover sommeren udsende flere nyheder om de

specifikke funktionaliteter, som HJV.DK version 2 byder på.
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