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Inledning
Roadmapen beskriver den planerade utvecklingen i TDialog. Observera att en roadmap är en
färskvara – prioriteringen i utvecklingen kan ändras, och därför kommer den alltid med en
tidpunkt. Däremot kan man konstatera att aktiviteterna nära i tiden är mer säkra i tid och
omfattning än de längre bort.

Senaste releasade funktionaliteten
Nedan beskrivs kortfattat det som just releasats eller är på väg att releasas i TDialog, för att få en
bakgrund till den funktionalitet som kommer framöver.
•
•
•
•

Virtuell fax
Skicka fysiska försändelser
Visselblåsarfunktion/säkra formulär
Säkra digitala möten. TDialogs systerprodukt TDirect hanterar digitala möten.
Inbjudningar skickas säkert via TDialog. I inbjudan finns en länk till mötet. Endast de
inbjudna kommer in till mötet, autentiserade på samma sätt som i TDialog (BankID, egna
organisationens inloggningslösning etc). För mer information se https://www.tdirect.se.

Funktionalitet framöver
Nedan kommer, i prioritets- och tidsordning, den funktionalitet som planeras, med preliminära
releasedatum i texten.

Mera SDK
Just nu testar många kommuner och regioner ramverket Säker digital kommunikation från ett
tekniskt perspektiv respektive ett verksamhetsperspektiv, och en överväldigande majoritet gör
det med TDialog som meddelandeplattform. Här har vi ett stort ansvar att fortsätta ha det bästa
SDK-stödet på marknaden även när SDK-projektet forsätter utvecklas, och det är ett ansvar som vi
tagit och fortsatt ser fram emot att ta.
Under hösten 2021 sker verksamhetspiloter inom SDK-projektet med den nya versionen av SDK
som involverar både Inera och DIGG. TDialog arbetar för fullt med att implementera de nya
specifikationerna och genomföra piloter med projektets kommuner och regioner.

Enklare digitala möten
TDirect har rönt stor uppmärksamhet som ett on-prem-alternativ för säkra digitala möten. I vår
strävan att få ett lika intuitivt bokningsflöde som i Teams tittar vi nu på en integration med
kalendern i Outlook/Office365 (på samma sätt som vi har en integration i TDialog) där man kan
kolla sin kalender och andra mötesdeltagares tillgänglighet, och sedan med en knapptryckning
börja skapa ett säkert möte i TDialog på en bestämd tid.
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Nytt användargränssnitt
Infrastrukturen för TDialogs användargränssnitt börjar bli daterad så vi planerar för ett nytt. När vi
ändå håller på tänker vi oss flerspråksstöd och därmed större konfigurerbarhet rent textmässigt,
och vi ser självklart till att uppfylla WCAG2.1.
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