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Målbilder Administrasjon, ledelse og kontorstøtte
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Det er etablert en felles systemportefølje som løser tverrgående administrative behov

Administrative arbeidsprosesser og brukergrensesnitt er forbedret og effektivisert gjennom 
standardisering og digitalisering

Mulighetene for automatisering og selvbetjening er godt utnyttet slik at tjenestene framstår som 
enkle, effektive og brukervennlige

Alle tjenester, informasjon og kommunikasjon er så langt det er mulig digitalt tilgjengelige

Ledelsen har god tilgang på informasjon og beslutningsstøtte

Administrative ansatte har nødvendig digital kompetanse til å utføre sine oppgaver effektivt

Brukernavn
Presentasjonsnotater
·         Forskeren har digital kompetanse til å utnytte IKT optimalt i sin forskning - til å kunne utføre sine oppgaver effektivt, og utnytte mulighetene digitalisering gir til å utvikle fagfeltet og til å håndtere forskningsdata på en god og riktig måte.·         Forskeren har tilgang til relevante vitenskapelige publikasjoner, god oversikt over relevante forskere og tilgjengelige forskningsdata for sitt felt.·         Forskeren har tilgang til et oversiktlig applikasjons- og tjenestetilbud, med tilstrekkelige ressurser for lagring, beregninger og avansert brukerstøtte.·         Forskeren møter brukervennlige IKT-støttefunksjoner som fyller behovene i sin hverdag knyttet både til faglige og administrative oppgaver.·         Forskeren har tilgang til infrastruktur og verktøy som gjør det mulig å samhandle effektivt med andre forskere på tvers av sektorer, nasjonalt og internasjonalt.·         Forskeren utnytter verktøy for digital samhandling til å arbeide effektivt i prosjekter og nettverk både internt og eksternt.3.2.4 Målbilde for ledelsen på alle nivåeMålbilde for forskeren·         Ledelsen har god tilgang på informasjon og beslutningsstøtte.3.2.5 Målbilde for data og infrastruktur·         Data lagres én gang og tilgjengeliggjøres fra én kilde.·         Data er gjenfinnbare, tilgjengelige, interoperable og gjenbrukbare, iht. FAIR-prinsippet.Strategiens del 1 handler om å øke tilgjengeligheten til og gjenbruken av offentlig finansierte forskningsdata.Strategiens del 2 handler om forskeres tilgang til offentlige data som utgjør viktige datakilder for forskning.



INITIATIV A5 – ETABLERE TEKNISKE LØSNINGER SOM MULIGGJØR  
BESLUTNINGSSTØTTE 

Bakgrunn og behov Målbilder
som støttesHva skal oppnås med initiativet

• Faglig og administrativ ledelse har i dag ingen 
standardisert systemstøtte for kontinuerlig oppfølgning av 
virksomheten mot definerte indikatorer (kvalitative og 
kvantitative)

• Faglig- og administrativ ledelse på alle nivåer har behov for 
en fremtidsrettet løsning for beslutningsstøtte som støtter 
digitale prosesser og gir et tilrettelagt verktøy for å se 
helheten på tvers av sentrale forretningsområder (studie-, 
forsknings-, ledelses- og generell administrasjon)

• Virksomhetene har behov for å utvikle egne rapporter og 
analyser på områder de har behov for ytterligere 
informasjon

• I denne planperioden vil det etableres felles datadefinisjoner, 
masterdata på utvalgte områder og felles sentrale parametere 
etter departementets behov.

• Dette initiativet forutsetter samarbeid med IMD, og er koblet til 
initiativene Gode rapporter og 
beslutningsstøtte (F9) og Læringsanalyse (U4).

• Dette innebærer at det etableres en felles løsning i bunn, med 
muligheter for at virksomhetene kan utvikle / tilpasse løsninger på 
toppen etter egne behov.

MA2 – Ledelsen har god tilgang på 
informasjon og beslutningsstøtte



Fellestjenester for samhandling A6

Tilstands- og risikovurdering på sektornivå IS1 

IAM-løsning realisert hos UiB IMD1Anskaffelse av IAM-løsning IMD1

Referansearkitektur for integrasjoner, 
utprøvinger IMD2Integrasjonsarkitektur for IAM IMD2

Rydde og åpne datakilder IMD3 Veikart, kilder og forvaltning av masterdata 
IMD3

Felles informasjonsmodell for Cristin/NVAVeikart for forskningstjenester

Realisering første trinn av NVAPilot Nasjonalt vitenarkiv (NVA)

Realisere gjenbruk av 
autoritetsregistre/metadata trinn 1

Autoritetsregister for forsker (ORCID) og 
prosjekt (Cristin-ID)

Administrative 
tjenester:
Innsikt og 

beslutningsstøtte

Veikart for økonomi- og lønntjenesten for UH
A1 

Kontrakt for sak/arkiv signert A2Anbudsforespørsel for sak/arkiv A2 

Kontrakt for strategisk HR signert A3 Anbudsforespørsel for strategisk HR A3 

Felles datadefinisjoner etablert. Pilot for 
beslutningsstøtte A5

Delt kalender for UH, felles tjenester for 
prosjektledelse og samhandling A6 

Kontrakt mellom DFØ og øvrige signert
A1

Veikart for beslutningsstøtte
A5 

Veikart for digital vurdering, bedre integrasjoner med LMS og digital eksamen U2 

Utdanning: 
Framtidens 

læringsprosesser

Åpen forskning

2019 2020

Løsninger for økt produksjon og deling av 
digitale læringsressurser U1

Læringsanalyse - konsept og piloter U4 

Videoløsninger og teknologirike undervisningsrom 
U1

Løpende koordinering og informasjonKoordineringsfunksjon etablert med roller og 
ansvar fordelt

Avtaler med ny gruppe forlagAvtaler med første gruppe av forlag

Implementere flere brukere av vitenarkivTilbud om vitenarkiv for de som ikke har

Vurdering av nye insentivsystemerStatistikk for åpen publisering og åpne data

Plan for dataforvaltningVeikart for tjenester for forskningsdata

g  g

Læringsanalyse, juridiske vurderinger U4 

Løsning for å dokumentere utdanningskompetanse U3

Fundament for 
mobilitet og deling Arbeidslivsportal U5

Digital kompetanse U3

Min kompetanse U5

Samordnet masteropptak U6

Mobilitet og internasjonal studentutveksling U5

Løsninger for neste generasjon digital vurdering U2

Læringsanalyse fullskala og videreutvikling U4

Avtaler med ny gruppe forlag Avtaler med nye forlag

Løpende koordinering og informasjon Løpende koordinering og informasjon

Usikkert - Helt avhengig av utviklingen

IAM-løsning realisert i BOTT IMD1 IAM-løsning realisert i sektoren IMD1

Løsningsarkitektur IMD2 Tekniske implementeringer IMD2

Rydde og åpne flere datakilder IMD3 Rydde og åpne flere datakilder IMD3

Tjeneste for Økonomi og lønn 1. pulje
A1 

Tjenesten for økonomi og lønn for hele UH-
sektoren A1 

Tjeneste for sak/arkiv 1.pulje A2 Tjeneste for sak/arkiv hele UH-sektoren A2

Tjeneste for strategisk HR for UH-sektoren A3

Løsninger for beslutningsstøtte A5

Fellestjenester for samhandling 
Klientdrift A6

Læringsanalyse full-skala og videreutvikling U4

Utvikling og gjennomføring av program for 
heving av digital kompetanseU3 

Gjennomføring av program for heving av digital 
kompetanse U3

Videreutvikle NVA Samkjøring Cristin og nytt NVA

Realisere andre trinn av NVA

Realisere gjenbruk 
av autoritetsregistre/metadata trinn 2

Administrative 
tjenester:
Innsikt og 

beslutningsstøtte

Utdanning: 
Framtidens 

læringsprosesser

Åpen forskning

Fundament for 
mobilitet og deling

Tilstands- og risikovurdering på sektornivå IS1

2021 2022-2025S a eg s  sa s g

Løsninger for økt produksjon og deling av digitale læringsressurser U1 

Digital kompetanse U3

Samordnet masteropptak U6 Neste generasjons forskningsnett IMD4

Min kompetanse U5

Mobilitet og internasjonal studentutveksling U5

Standardiserte grensesnitt U5 og U6 Standardiserte grensesnitt U5 og U6



Forskning
(Cristin)

DVPRD

Replika Mart

Datavarehusarkitektur/dataflyt - Unit v2019

Rapporter

Verktøy:
• Database: Oracle
• ETL: PowerCenter
• Rapporter: Tableau

Tableau
UIO/UIB

Tableau
UNIT:
STAR

...
RapporterOpptak (SO)

Økonomi
UIT: UBW

Felles-
løsning

UIB

Transform
ering

R
en kopi

Replika

Replika

Mart

Mart

Økonomi
UIB/UIO: OA

Replika Mart

Studie (FS) Replika Mart



DV-UiB-UiO-UiT: Hovedmål
• Tjeneste for virksomhetsstyring for UiT i 2019:

• Datavarehus i produksjon for UiB og UiO fra 01.01.2021
• Datavarehus med tilsvarende datakilder som i dag (økonomi, personal, 

innkjøp), men med økonomidata fra UBW og innkjøpsdata fra nytt system

• DV UiB-UiO som grunnlag for fremtidig fellestjeneste for 
beslutningsstøtte

• Beslutte løsningsarkitektur for fremtidig fellestjeneste for beslutningsstøtte
• Felles datadefinisjoner i DV for sentrale masterdata i samarbeid med IMD 

og BOTT
• Felles koblingsløsning i DV for masterdata fra økonomi, forskning og studie 

++



Inngå i porteføljestyring?

• Digitaliseringsstyret følger noen utvalgte prosjekter
• Egen prosjektfinansiering
• Egen organisasjon for prosjektet
• Brukermedvirkning

• Prosjektidé fremlegges for digitaliseringsstyret i august
• Mulig målbilde for fremtidig fellestjeneste?

• Standardiserende fellestjenester for administrative prosesser
• Presenterer mulig skisse
• Tenk stort, start smått gjennom smidig utvikling



Felles presentasjonsløsning

Inst
…

Inst
…

Inst
y

CristinUBW Stedkode 
MDMSAP NFR/EUDBH 

(API)FS ….SO

ETL

• Marts/Datatorg
• «Felles» datakilder/standardtjenester
• Integrasjoner
• Historikk
• Datakvalitet og -vask

Fellestjeneste: 
• Målgruppe/forretnings-

spesifikke løsninger 
(Marts) 

• Historikk
• Datakvalitetskontroll
• Datavask
• Datakildeintegrasjoner

Optimalisering for støtte av:
AI

Data Science, 
Machine Learning

Robotics

Mulighet: Felles plattform for analyse og beslutningsstøtte

DFØ

Inst
…

Lokale presentasjons- og 
analyseverktøy 

API

Inst
…

Lærings-
analyse?

Inst
Z

Inst
…

Inst
x

FDVU?

Institusjons-
spesifikke kilder

Ev. tilpasset historikk

Planlegging



Problemstillinger

• Hvor mye data skal inngå?
• Hvem er målgruppen(e)?
• Hva skal være felles?
• Hvor mye frihet skal hver institusjon ha?
• Hva er kostnaden?
• Hva er tidsperspektivet?
• Når tilbys det til hele sektoren?
• Hvor mye sammenligning skal det være på tvers av institusjoner?



Viktig med god prosess

1. Behandling i Fagutvalg for ledelse, administrasjon og kontorstøtte
2. Vedtak i digitaliseringsstyret i tråd med prosjektveiviseren

1. Prosjekt-ide
2. Konsept
3. Gjennomføring
4. Realisering

3. Etablere og vedta veikart
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