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Forrige

Nå

Trend

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
•

Fremdrift

•
Økonomi

Ressurser

•
•

Kvalitet

•
Avhengigheter

Risiko

•
•

Prosjektgruppen er godt
i gang og arbeider med
underlag
Styringsgruppen er
etablert og har møttes
Statusrapporter til
Fagutvalg
Utkast til mulighetsrom
for fellestjenesten er
diskutert i
prosjektgruppen
PoC med BI Builders
gjennomført
Utredet datavarehusteknokolog i sky;
Snowflake
Møter med Gartner
analyst

Positivt
•

•
•
•

•

Positiv stemning i
prosjektgruppen for det
oppdraget gruppen skal
utføre
Fagutvalget er opptatt
av å følge prosjektet tett
Etablert kontakt med
Gartner Analyst for å få
innspill utenfra
Bistand fra Gartner med
å etablere
mulighetsrom for
tjenesten
Vurdert
databasestandarder for
datavarehus i sky

Bekymringer
•

Begrensete økonomi i
prosjektet til ytterligere
konsulentbistand til å
konkretisere
mulighetsrom for
fellestjenesten og
kostnadsestimering av
gjennomføringsprosjekt

Neste Periode
•

•
•

Etablere
mulighetsrommet i
prosjektgruppen.
Deretter avgrense og
konkretisere dette
Gartner analyst
samtaler
Utarbeide
styringsdokument

Risikovurdering

Risikoelementer

Tiltak

Manglende forankring i sektoren

1 for deres behov

2 Manglende ressurser i prosjektet

Svært
høy

3 Manglende fremdrift i prosjektet
4

Sannsynlighet

Høy

5

4

Moderat

6
7

3

Liten

2

8
9

1

Svært liten

Ubetydelig

Lav

Moderat

Konsekvens

10
Alvorlig

Svært alvorlig

Ikke tilstrekkelig økonomi i
prosjektet til å få et godt
prosjektgrunnlag

Vurdere omfordeling av ressurser

