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Arbeid med utvikling av prosjektregister er kommet godt i gang, og de første tjenestene er klare for
testing. Oppstart av utvikling for personregisteret er avtalt til september. Kapasiteten i prosjektet er økt
ved innleie av ekstern konsulent som prosjektleder. Første møte i styringsgruppen er avholdt.
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Forrige
Fremdrift

Økonomi

Ressurser

Kvalitet

Avhengigheter

Risiko

Aktiviteter Utført
Nå

Trend

• Første møte i
styringsgruppen er
avholdt
• Første versjon av
tjenester for uthenting av
åpen informasjon fra
prosjektregisteret er klare
for testing.
• Første del av nytt API i sky
er laget
• Det er startet arbeid med
å finne teknisk løsning for
tilgangsstyring for
tjenester som krever
dette

Positivt
•
•
•

•

Prosjektleder med
bedre kapasitet er
engasjert
Utviklingen er godt i
gang
Tentativt tidspunkt for
tilgang til kompetanse
fra nøkkelperson i Unit
er avtalt
Vi har tatt første steg
mot å frikoble API og
masterdatakilde for
prosjekter fra Cristin

Bekymringer
•

•
•

Risiko for utfordringer
med ukjent teknologi
har slått til
(Tilgangsstyring i
skyløsning.)
Fortsatt stor
avhengighet av
nøkkelpersoner i Unit
Viktig for ytterligere
gevinstrealisering at
prosjekt for videre
utvikling også
planlegges, så man ikke
blir stående med
minimumsløsningen

Neste Periode
•
•
•

•
•
•

Beslutte teknisk løsning
for tilgangsstyring
Videreføre utvikling av
prosjektregister
Gjennomføre planlagt
kompetanseoverføring
fra nøkkelperson til
andre utviklere
Starte utviklingsarbeid
på personregister
Starte arbeid med
forvaltningsrutiner
Vurdere å erstatte
utgående prosjektleders
kompetanse på
brukerbehov med
annen deltager fra Avd
for forskningsstøtte

Risikovurdering

Risikoelementer
Manglende fremdrift pga
høy belastning på
1
prosjektleder med andre
oppgaver
Manglende fremdrift på
grunn av at man ikke får
2 tilgang utviklere med
nødvendig
nøkkelkompetanse
Risiko for at det ikke legges
planer for videreutvikling av
masterdatakilder for
3
forskning ut over
minimumsløsningen som
leveres i dette prosjektet.

Svært
høy

Sannsynlighet

Høy

4

Moderat

2

1

Liten

3

4

Svært liten

Ubetydelig

Lav

Moderat

Konsekvens

Alvorlig

Svært alvorlig

Forsinkelse pga uventede
teknologiske utfordringer

Tiltak
Prioritere kompetanseoverføring fra
nåværende til ny prosjektleder
Følge tett opp avtalt tidsplan for
kompetanseoverføring

Planlegge prosjekt for videreutvikling
allerede nå

Prioritere arbeid med å finne god
teknisk løsning på autentisering.
Etablert samarbeid med
Datadelingsprosjektet.

