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Forrige

Oppsummering
30. januar tildelte Digitaliseringsstyret 1,5 million NoK til prosjektet Fellestjeneste beslutningsstøtte.
Følgende aktiviteter er planlagt i fase 1 (2020):
- Beskrive de mest sentrale datasettene og datakildene som skal tilbys gjennom fellesløsningen på kort og mellomlang
sikt. Prosjektgruppen er i gang med denne jobben.
- Utrede prosjektets forhold til datavarehuset DV-UiB-UiO-UiT, som er under utvikling
- Prototyping og uttesting av datavarehus i sky. PoC gjennomført med datavarehus i sky.
- Prosjektplanlegging mot BP3, inkludert institusjonsrekkefølge ved implementering, klarere kostnadsestimater og
vedtatt Styringsdokument

Aktiviteter Utført
Nå

Trend

•

Fremdrift
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•

Ressurser

•
Kvalitet

Avhengigheter

Risiko

•

Oppnevnt
styringsgruppe og
prosjektgruppe med
møteplan for hele 2020
Prosjektgruppen har
hatt første møte med
gjennomgang av hva
som skal leveres og
veien videre
Prosjektgruppen er delt
opp i 4 arbeidsgrupper
for ulike administrative
forretningsområder
Utsendt maler for
registrering av datasett
og datakilder som skal
inngå i fellesløsning

Positivt
•

•

•

Positiv stemning i
prosjektgruppen for det
oppdraget gruppen skal
utføre
Leverandør BI Builders
har gjenskapt Units
leveranse til UiT og
deler av DFØ-leveransen
til UiO-UiB gjennom sitt
verktøy BI Builders i en
PoC. Ansatte i Seksjon
for dataanalyse og
beslutningsstøtte har
testet verktøyet og
gjennomgått produktet
som er levert.
Etablert kontakt med
Gartner Analyst.

Bekymringer
•
•
•

Begrensete økonomi i
prosjektet
Begrenset
utrederkompetanse i
prosjektet
Komplekst område med
mange valgmuligheter

Neste Periode
•

•

4 arbeidsgrupper skal
vurdere hvilke datasett
og datakilder de ønsker
tilgjengeliggjort
gjennom løsningen
Gartner analyst samtale

Risikovurdering

Risikoelementer
1 Manglende forankring i sektoren for deres behov
2 Manglende ressurser i prosjektet

Svært
høy

3 Manglende fremdrift i prosjektet
4 Ikke tilstrekkelig økonomi i prosjektet

Høy
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Svært liten

Ubetydelig

Lav

Moderat

Konsekvens

Alvorlig

Svært alvorlig

