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I SLUTET PÅ 90-TALET  växte mjukvaru-
företaget Streamserve rejält. Liksom 
behovet av effektivare utvecklings-
fl öden. 

– Vi ville införa ALM, även om be-
greppet knappt fanns då. Poängen 
var att upphandla ett skalbart och sta-
bilt verktyg med både källkodshan-
tering (versionshantering) och bugg-
hantering (ärendehantering), säger 
Hans Sörensen, ansvarig för konfi -
gurationshantering på Streamserve. 

Men på den tiden var marknaden 
synnerligen begränsad. I princip 
fanns det bara ett verktyg som inne-
höll allt man ville ha: Starteam, från 
Starbase, idag uppköpta av Borland.   

Och referenskunder fanns inte, i alla 
fall inte i Sverige. 

– Vi valde Starteam eftersom den 
hade en riktig databas i botten samt 
ett integrerat system för källkods- och 
bugghantering, säger Sörensen.

IDAG, DRYGT ÅTTA  år efter upphand-
lingen, har Streamserve förstås en ge-
digen erfarenhet av Starteam. 

– Det är ett stabilt och ett använ-
darvänligt verktyg. Vi behöver bara 
en timmes introduktion för nyanställ-
da. En annan styrka är att det har ett 
bra plattformsstöd. Vi utvecklar mest 
i Microsoftmiljö, men även i sex olika 
Unixplattformar, säger Hans Sören-
sen.

Men det fi nns nackdelar: 
– I takt med att vi har vuxit har vi 

förändrat våra processer i utveck-
lingskedjan för att få ett smidigare fl ö-
de. Ett verktyg ska vara anpassat efter 
utvecklingsprocesser, men vi har  ty-
värr fått anpassa våra processer efter 
Starteam. 

  STREAMSERVE

 KÖPTE TIDIGT
 – verktyget sätter 
begränsningar

STREAM-
SERVE
Verksamhet …  
Mjukvaruföretag

Anställda …  
300, 140 i Sverige

Omsättning…  
70 miljoner 
dollar i koncer-
nen, 209 miljoner 
kr i Sverige

Upphandlad 
lösning … 
Borland 
Starteam

Investering …  
Vill ej uppge

På webben …  
streamserve.
com

Streamserve var en riktigt ”early 
adopter” på ALM-området.

– I vår version av Starteam kan vi 
till exempel inte skapa eller ändra 
värden i fält, såsom om man vill tala 
om vilket projekt en bugg tillhör, sä-
ger han. 

I och med att verktyget har ett öp-
pet AP har man dock kunnat utveck-
la egna lösningar på många problem. 
Till exempel har man ett eget ”verk-
tyg för buggar” integrerat i användar-
nas webbläsare. 

– Något annat vi saknar i Starteam 
är bra projekthantering. Vi använde 
Starteams projektdel tidigare men 
driver numera utvecklingsprojekten 
i Sharepoint och Telelogic Doors. 

Hur ser ni på ALM-verktyg med 
öppen källkod?

– Det är ett problem att migrera vår 
databas till ett nytt verktyg i öppen 
källkod. Det fi nns inga sådana kon-
verteringsmöjligheter i Starteam.

– Däremot har vi ett separat verk-
tyg med öppen källkod som vi an-
vänder ibland för att utveckla helt 
nya projekt. ]

CASE 1 CASE 2 TABELL KRÖNIKA TIPS

Streamserve var väldigt 
 tidigt ute med ALM. Då 
gick det så här, sid 48

Episerver bytte ett lapp-
verk av open source mot 
Microsoft, sid 49

37 alternativ för din 
ALM – från Aldon till 
Visure, sid 50

Open source-segmentet 
växer så det knakar, 
sid 51

Glöm inte bort det 
viktigaste under upp-
handlingen, sid 51

STIRRA DIG INTE BLIND  
på verktygsvalet när du 
upphandlar application li-
fecycle management. 

– Först måste du få till en 
förändring i din organisa-
tion och få gemensamma 
processer, säger Ruud de 
Bruijckere, vice vd för 
Signifi kant, som bland an-
nat erbjuder oberoende 
konsulttjänster för ALM-
upphandlingar.

Börja med att bemanna 
en projektgrupp där en CIO 

kan ta helhetsansvaret. 
Identifi era sedan befi ntliga 
brister i hur man jobbar i de 
olika delprocesser som in-
går i mjukvarans livscykel – 
planering, defi nition, de-
sign, utveckling, testning, 
driftsättning och manage-
ment.

– En vanlig brist är dålig 
kravhantering, men man 
kan även i analysen få fram 
en mängd andra problem 
såsom dålig spårbarhet i 
utvecklingskedjan. Test-

ansvariga kanske inte blir 
underrättade om när ett 
krav förändras, och inte har 
någon bild av vilka tester 
som hör ihop med kravet. 

– Det kan visa sig att man 
måste förbättra sina pro-
cesser snarare än att in-
vestera i nya verktyg. Å 
andra sidan kan det krävas 
att man investerar i helt nya 
verktyg eller kompletterar 
med nya funktioner sin 
verktygsportfölj, säger 
Ruud de Bruijckere.

– Men ta inte alla funktio-
ner på en gång, börja med 
de viktigaste.

Är det stor skillnad på 
leverantörernas verktyg? 

– En del erbjuder en hel 
verktygsportfölj, medan 
andra erbjuder några funk-
tioner. Leverantörerna är 
även olika starka på test-
hantering, ärendehantering 
och kravhantering. Många 
upphandlande företag 
kompletterar med andra 
leverantörers funktioner 
som är utvecklade med 
öppen källkod. 

Vilka fallgropar fi nns 
det i verktygsvalet? 

– Att låta leverantören 
bestämma lösningen. Då 
kanske den inte alls passar 
behoven. En del kunder har 
investerat i allt för många 
funktioner. ]

RUUD DE BRUIJCKERE 
på Signifi kant vet hur
man upphandlar ALM.

ALMAPPLICATION LIFECYCLE
MANAGEMENT

upphandlingupphandling

FÖRÄNDRINGSARBETE 
VIKTIGARE ÄN VERKTYG 
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EPISERVER SÄLJER en egenutvecklad 
plattform för innehållshantering på 
webben, Episerver CMS. Man job-
bar alltså helt och hållet med att ut-
veckla mjukvara.

– Under många år har vi använt 
olika verktyg med öppen källkod för 
hantering inom test, ärende, krav och 
automation. Men det har alltid varit 
en osäkerhetsfaktor huruvida alla data 
i alla olika verktygen var korrekta, sä-
ger Pelle Niklasson, utvecklingschef 
på Episerver.

Till exempel hade man CVS för 
versionshantering och Mantis för 
ärendehantering. För att integrera 
alla olika verktyg inbördes fi ck man 
utveckla egna lösningar.

EPISERVER
Verksamhet … Mjukvaruföretag 
Anställda … 97,  ett femtiotal i 
Sverige
Omsättning … 16 miljoner dollar
Upphandlad lösning… Micro-
softs Team Foundation Server
Investering … 500 000 kr
På webben … episerver.com

MINDRE ÖPPEN KOD.   
Pelle Niklasson på 
Episerver köpte in en 
Microsoftlösning istället 
för sitt lappverk av open 
source-verktyg.

Vad har ni vunnit mer än att ni 
slipper integrationskrånglet?

– Förut var det olika medarbetare 
som ansvarade för respektive verk-
tyg. Nu är det endast en person som 
är huvudansvarig för TFS.

Innebär det här att ni ratar öppen 
källkod över hela brädet?

– Nej, vi använder vissa nischade 
verktyg där det passar bäst. En del av 
våra tidigare verktyg var oerhört bra, 
men kunde enkelt ersättas av TFS.

Vad är dåligt med TFS?
– Fritextsökningen är inte så bra 

som man kunde önska, och vi önskar 
att vi kunde skapa hierarkier och ty-
pade länkar i systemet. ]

EPISERVER

 OPEN SOURCE  
byttes mot Microsoft
Episerver slänge ut sina ALM-
verktyg med öppen källkod och 
köpte en enhetlig lösning.

– Jag funderade på att ersätta CVS 
med Subversion och integrera det 
närmare med Mantis och Cruise 
Control. Men då skulle det fortfaran-
de bli fl era plattformar att hålla reda 
på, säger han.     

Ett annat alternativ han såg var  
Microsofts Team Foundation Server, 
TFS, som uppges vara en i det när-
maste heltäckande ALM-lösning. 

Till exempel har den en projekt-
portal där en projektgrupp kan dela 
på information, versionskontroll och 
rapportverktyg.

– En del användare ville fortsätta 
med nya öppen-källkods-verktyg, 
men jag såg större fördelar med en 
lösning som håller ihop kedjan. Så vi 
kontaktade referenskunder, och vi 
testade TFS själva, och till slut valde 
vi den, säger han.

Varför valde ni just Microsoft av 
alla kommersiella alternativ?

– En stor del av IT-miljön är Micro-
softbaserad. Episerver CMS är ut-
vecklad på Dotnet-teknik.  

Din IT,
     vårt ansvar

www.techteam.se

Nu öppnas portarna till vår nya nordiska servicedesk. Vi ger därmed alla företag 
 samma möjlighet att dra nytta av våra kvaliteter. Oavsett var ni befinner er, vilka  
språk ni talar och vilken tillgänglighet ni önskar så tar vi ansvar för er IT-leverans.  

Vi hjälper dig på plats i dina egna lokaler eller hos oss här i Solna. 

I egenskap av servicepartner inom IT erbjuder vi även högkvalificerade  
tekniker och verksamhetskonsulter. Du hyr oss för långa eller korta uppdrag. 

Våra IT-uppdrag är branschöverskridande och sträcker sig över hela världen. Välkommen till TechTeam

Vi hjälper våra kunder med:
Outsourcing: Flerspråkig servicedesk, övervakning
IT-konsulter: Servicedesk, on-site och systemspecialister
Verksamhetsutveckling: ITIL, IT Service Management, kundnöjdhetsmätning
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37ALM-alternativ

FOTNOT: UPPGIFTERNA KOMMER FRÅN FÖRETAGEN SJÄLVA OCH ÄR SAMMANSTÄLLDA OCH REDIGERADE AV CIO SWEDEN. NÅGRA FÖRETAG HAR INTE SVARAT

LEVERANTÖR LÖSNING/BESKRIVNING INTEGRATION

ALDON  
aldon.com

Heltäckande ALM-lösning × × × × ×

ATLASSIAN   
atlassian.com 

Öppen källkod inom ärendehantering och test × ×

AUTOMATEDQA  
automatedqa.com

Testcomplete (testhanterare), AQdevTeam (issue 
tracking, projektledning)

× ×

BORLAND 
borland.com

Open ALM för hela utvecklingsprocessen × × × × × ×

CA  
ca.com

Software Change Manager. Annan CA-mjukvara 
för ITIL, portföljhantering och release management

× × CA Clarity, ServiceDesk, Software Delivery. 
OpenMake Meister

CA  
ca.com

Med CA:s software change management-produkt 
Endevor hanteras utvecklingsmiljön i stordatorn

×   × × ServiceDesk, testverktyg och PPM

CODICE SOFTWARE  
codicesoftware.com

Distribuerad versionshanterare med unikt grafi sk 
gränssnitt

× Visual Studio, Eclipse, JDeveloper, DevTrack, 
Jira, Ontime, VersionOne, Trac, Bugzilla m fl 

COLLABNET  
collab.net

Sourceforge Enterprise (öppen källkod) integrerar 
webb-baserad SCM, issue tracking, projektled-
ning, samarbetetsverktyg

× × × × × ×

COMPUWARE  
www.compuware.se

Changepoint aytinatuserar nyckelprocesser inom 
IT-verksamhet och portföljhantering

× × × × × MS Project, OLAP mm

COMPUWARE 
www.compuware.se

Progressiv uppsättning av tester för QA-team × × × × Dataintegration via XML, text och direkt till en 
rad test- och kravverktyg 

EXICOM 
exicom.se

Copernicus Pro, EPM-system × × × × Integrerad lösning med olika moduler som 
samverkar

FINDOUT  
fi nd-out.se

Paipe, projektplanerings- och projektstyrnings-
verktyg

× ×

HANSOFT  
hansoft.se

För stora utvecklingsteam. Stöder både traditio-
nella och agila projektmetoder

× × × ×  Allt kan integreras via SDK. Plug & play-inte-
gration med Perforce och LDAP

HP 
hp.com/managementsoftware

BTO-mjukvarulösningar för IT-strategi, program 
och verksamhet

× × × × × × × Färdigförpackade integrationer + öppna API:er

IBM  
ibm.com/software/rational/

Telelogic Focal Point, kravanalys × × × Support Web Services, Change, Doors, Micro-
soft Project, Excel, Word

IBM 
www.ibm.com/software/rational/

Telelogic Doors, kravhantering, defi nition & analys × × × × Synergy, Focal Point, ClearCase, Tau, Clear-
Quest, HP QC, PTC, Serena, Visual Studio m fl 

IBM 
ibm.com/software/rational/

Telelogic Change, ändringshantering × × Synergy, Doors, Focal Point, System Architect, 
ClearCase, HP QC, Subversion

IBM 
ibm.com/software/rational/

Telelogic Synergy, versions- och konfi gurations-
hantering

× × BuildForge, Rhapsody, Change, Tau, Clear-
Quest

IBM 
ibm.com/software/rational/

Telelogic Rhapsody, modellering av programvara i 
inbyggda system

× × Teamcenter, Doors/ReqPro/Word, Synergy/
ClearCase/Dimensions, Rational TestRT m fl 

MICROSOFT 
microsoft.com

Integrerad ALM som stödjer hela utvecklingspro-
cessen

× × × × × × × Integrerad lösning genom serverdelen, Team 
Foundation Server (TFS)

ORACLE 
oracle.com/global/se/

Enterprise Manager × × × × × Check Point, Citrix, IBM, Juniper, Fujitsu, HP, 
Hitachi, EMC, NEC, RedHat, Microsoft m fl 

ORACLE 
oracle.com/global/se/

Applications Management for E-Business Suite, 
Siebel and Peoplesoft Enterprise

× × × ×

ORACLE 
oracle.com/global/se/

Appication Quality Management × × × ×

ORACLE 
oracle.com/global/se/

Real User Experience Insight × × × ×

POLARION SOFTWARE 
polarion.com

Alla större ALM-faser i en plattform × × × × × × × Integrerade workfl ows för processer som 
CMMI, Spice, XP/Klunga och Waterfl ow

PROJECTHELP 
projecthelp.se

Affärslösning för projektorienterade tjänsteföretag × × × × × Med CRM och ERP via XML

RETENDO 
retendo.com

Komplett EPM × × ×

SAP  
sap.com

SAP NetWeaver Solution Manager × × × × × × × SAP Business Suite, Aris Process Design. Til-
lägg: Unicenter och Open View

SEAPINE  
seapine.com

Plattformsoberoende, skalbar, lättadministrerad 
ALM

× × × × × Integrerar TestTrack Pro, TestTrack TCM och 
Surround SCM

SERENA  serena.com Mariner, projektuppföljning och resursplanering × × × Det mesta via SOA/XML
SERENA  serena.com Business Mashups × × × Det mesta via SOA/XML
SERENA  serena.com Dimensions × × × × Det mesta via SOA/XML
SOFTWARE PLANNER 
Softwareplanner.com

ALM-verktyg som hanterar krav, projektresultat, 
testfall, och fel

× × × × × × × Integrerade verktyg, kan kopplas till varandra

SYNERGICA 
synergica.com

Team Engine, projekt arbete på webbaserad 
arbetsyta

× × × × × Exchange, Notes, Gmail, Hotmail

TECHEXCEL 
techexcel.com

Kravhantering, projektplanering, bugghantering 
(ärende) och testhantering

× × × × Plastic SCM, AccuRev, ClearCase, Microsoft 
Team System, Perforce, Subversion m fl 

VISIBLE SYSTEMS 
visible.com

Analyst, analys och konstruktion av program ge-
nom grafi sk modellering

VISURE SOLUTIONS 
visuresolutions.com

IRQA, krav-, defi nitions- och hanteringsverktyg 
som stöder en fullständig process

× × × ×  Kan byggas med IRQA Integration Platform

FOTNOT: UPPGIFTERNA KOMMER FRÅN FÖRETAGEN SJÄLVA OCH ÄR SAMMANSTÄLLDA OCH REDIGERADE AV CIO SWEDEN. NÅGRA FÖRETAG HAR INTE SVARAT
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SJU AV TIO STÖRRE FÖRETAG utvecklar program och applika-
tioner för den egna verksamheten. En mängd personer kan 
vara involverade i en utvecklingskedja: beställare, affärsut-
vecklare, kravanalytiker, testare och utvecklarna själva.

Vägen från idé till drift kan vara fylld av minor i form av 
ständiga ändringar, buggar eller förseningar. Obefogade 
kostnader. Särskilt om många i kedjan använder sina egna 
arbetsmetoder, gränssnitt och databaser.

Det som driver efterfrågan på ALM är jakten på bättre 
effektmål med utvecklingsprojekten, för att i slutändan spa-
ra pengar. Tanken att effektivt binda samman de olika ut-
vecklingsstegen, enligt Joachim Rossberg på Knowit.

Det kan göras dels med nya arbetssätt med processtänk, 
dels med smartare verktyg med öppna integrationsstandarder 
oberoende av utvecklingsprocess och ”best practices” – 
Rup, XP, Scrum , continuous integration eller unit testing. 
Själva verktygen innehåller alla eller vissa funktioner inom 
kravhantering, test-, versions- och ärendehantering och 
PPM (portfölj- och projektmanagement).

I ÅR OMSÄTTER  den svenska ALM-marknaden för ALM 320 
miljoner, enligt IDC. Och växer med 10,6 procent. De fyra 
största spelarna är IBM (som köpt Telelogic), HP, Microsoft 
och Serena. Det segment som växer mest är kravhantering. 

Visure är starka på kravhantering men går mot ett helhets-
erbjudande, medan Automated QA är starka på test. Vissa 
namn i tabellen här intill är etablerade i Sverige, andra sak-
nar svenska representanter. Vissa verktyg är plattforms-
bundna, andra är plattformsneutrala. 

Men en mycket stark trend  är att antalet leverantörer med 
öppen källkod växer så det knakar. Konsultföretaget Signifi -
kant uppskattar att det fi nns ett 40-tal, om man tittar globalt: 
Två exempel är Subversion som är vassa på versionshante-
ring och Atlassian vars revir är ärendehantering och test. ]

❶ ETT ALM-VERKTYG ska 
du leva med i minst fem år. 
Så säkerställ att din leveran-
tör jobbar långsiktigt. 
❷ TA IN ALM-EXPERTIS 
 tidigt för att säkerställa att 
det är ni som beställare som 
utformar lösningen efter 
era behov.
❸ PRIORITERA EFFEKT-
MÅLEN och dela upp för-
bättringsarbetet i iterationer 

som går igenom faserna mål-
sätta, planera, införa, verifi era.
❹ UPPHANDLA som ett 
helhetsprojekt av verktyg 
och tjänster. Licenskostnaden 
är oftast mindre än hälften.
❺ TA MED KOSTNADER 
för förvaltning i beslutsun-
derlaget. Kostnader för att 
bygga upp och behålla 
ALM-expertis i företaget 
kan lätt undervärderas.

5 ALM-UPPHANDLAREN

TIPS
 FÖR

Öppen källkod i ALM  
VÄXER SÅ DET KNAKAR

K
R

Ö
N

IK
A Johan Cooke ställer i varje nummer  

samman CIO Swedens upp hand lings-
guide. Den här gången är temat ALM – 
i nästa nummer handlar det om rekry-
tering och headhunting. Du når honom 
på johan.cooke@idg.se.

KLIENTER MÅLGRUPP

Windows, Eclipse, RAD, WDSC

Webb, Nant, Maven, Subversion och 
IDE
klient, webb

Många olika Tillverkning, telekom, 
bank/fi nans

Eclipse, IBM RAD, Visual Studio .NET, 
PowerBuilder, Unix, Linux, Windows

Alla branscher

3270, Eclipse Stordatormilö

Windows, Linux, MAX OS X

Webb, Windows, Linux, CentOS

Webb

Webb, Windows

Webb

Eclipseplugin (Windows, Linux, Unix, 
Solaris Mac)

IT, telekom, fi nans

Windows Stora team

Webb IT-avdelningar

Windows, Red Hat, Solaris 9/10 Verkstad, bank/fi nans, 
offentliga sektorn

Windows, Citrix, Unix, Linux Fordon, fl yg/försvar, 
medicinteknik

Webb Flyg/försvar, program/
system, medicinteknik

Eclipse, Visual Studio Flyg/försvar, program/
system, medicinteknik

Windows, Linux, Citrix, Eclipse, Verkstad, telekom, for-
don, fl yg/försvar

Visual Studio, Kommandorad, Webb, 
SharePoint, Windows

Alla branscher

Kundval

Kundval

Kundval

Kundval

Webb Telekom, tillverkning 

Webb Teknikkonsulter

Webb Alla

Webb, Windows Alla

Windows, Mac, Solaris, Linux Gaming, biotech, fi nans

Webb 100 projekt och upåt
Webb Alla
Webb 100 eller fl er utvecklare
Webb IT, vård

Webb Redovisning, projekt-
hantering, styrelse-
arbete

Windows, Webb

Windows

Webb Alla branscher
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