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Forrige

Oppsummering

Nå

•
•

Trend

Aktiviteter Utført
•

Fremdrift

•
Økonomi

Ressurser

Jobber med forankring av leveranseplanens innhold og få tilgang til nødvendige ressurser for å oppfylle
den.
Prosjektstyre under etablering
Styringsdokument under utarbeidelse

Utarbeidet og forankret
innhold i leveranseplan i
prosjektgruppa
Gjennomgang av
sluttrapport fra
evaluering av FS

Positivt
•

God prosess

•

Gartners anbefalinger i
tråd med prosjektets
konseptuelle
målsetninger

Bekymringer
•

•

•
Kvalitet

Avhengigheter

Risiko

Vanskelig å få tilgang på
ressurser med
inngående kompetanse
på UH:IntArk (UiO)
Teknologi- og
produktvalg i UH:IntArk
ikke helt i tråd med
Gartners anbefalinger
Avhengighet til valg som
gjøres for modernisering av FS

Neste Periode
•

•

Forankring av
leveranseplanen mht.
ressurser og omfang av
leveranser.
Godkjenning av
leveranseplanen i
prosjektstyret

Risikovurdering

Risikoelementer
1 Prosjektet får ikke tilgang til kritiske ressurser (UH:IntArk-kompetanse)
Covid-19 krisen gir endrede prioriteringer i institusjonene som går på

2 bekostning av innsats i prosjektet

Svært
høy

Utfordringer med å integrere UH:IntArk med nasjonale felles-

3 komponenter for autentisering og autorisering

Høy

Sannsynlighet

API’er mot sentrale tjenester i sektoren er for generelle og lite use case

4 sentriske og kostnadsdrivende mht. å lage rollebaserte tjenester

2
5
6

Moderat

Konsekvenser av å innføre UH:IntArk relatert til at integrasjoner i

4

5 sektoren levert av Unit er basert på en annen teknologiplattform

Gartners anbefalinger ifm. evaluering av FS peker i en litt annen retning

1
3

6 for teknologivalg enn UH:IntArk og en bør enes om én felles plattform
Økt deling av data krever større fokus på begrepsharmonisering og –

7

7 differensiering og fokus på MDM etter hvert som behov for dette
avdekkes. Risiko knyttet til tilgang til ressurser.

8

Liten

9
10

Svært liten

Ubetydelig

Lav

Moderat

Konsekvens

Alvorlig

Svært alvorlig

