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Hvordan administrere 
350 000 brukere og gi de tilgang 
til det de skal ha tilgang til, 
verken mer eller mindre?



Eksempel: Sikker bruk av
infrastruktur

✓ Gjennomført HMS kurs? 

✓ Gjennomført opplæring?

✓ Student eller ansatt med 
legitimt behov?

• Kontrollert tilgang gjennom 
nøkkelkortsystem

• I dag: saksbehandling via e-
post og manuelle lister i Excel

• Krav til utvidet HR system

• Krav til IAM 



Eksempel: Tilgang til 
sensitive forskningsdata

✓ Tilganger i hht godkjenninger, REK, 
lover og regler, mv

✓ Betingelsene fortsatt oppfylt?

✓ Gjennomført opplæring?

• Kontrollert tilgang med riktig 
sikkerhetsnivå

• Logging, unaturlig aktivitet og sted?

• Semimanuelle prosesser i dag

• Risikobasert og brukervennlig 
påloggingsløsninger



Juridiske krav

• Økende krav og utfordringer mhp
sikkerhet, risiko og etterlevelse

• Rapportering og overvåkning 

• Internkontroll og revisjoner

• Effektiv etterlevelse, innsyn og 
dokumentasjon

• Juridiske, regulatoriske og politiske 
krav vil øke eller endre seg



Brukervennlighet

• Ikke alle påloggingsløsninger i sektoren 
er like brukervennlige

• Tilgangsstyring er ofte tungvint

• Single sign-on er for lite utbredd

• Få om noen risikobaserte 
påloggingsløsninger  

• Mange manuelle prosesser

→ Vi trenger brukervennlige, 
selvbetjente og automatiske løsninger

517 000 saker

Forekomst ord med

minst 5 bokstaver:



Én brukerkonto fra 
samordna opptak til 
emeritus?



BOTT-IAM
Brukeradministrasjon og tilgangsstyring
Felles løsning for brukeradministrasjon og 
tilgangsstyring ble etablert som et prosjekt 
under universitetsdirektørene i BOTT vår 2017

Underliggende behov
a) Målet om standardiserte prosesser med felles 

løsninger (ERP, HR, SakArkiv, mv) fordrer 
enhetlige roller og enhetlig tilgang til data og 
systemer

b) Alle de fire universitetene har gamle og 
utdaterte løsninger for brukeradministrasjon

c) Vi bruker mye tid og ressurser på tilgangsstyring 
i dag med mange manuelle løsninger og 
prosesser

d) Økte krav til sikkerhet og dokumentasjon med 
hensyn på tilgang til systemer og data og 
etterlevelse av lover og regler



Plattformer og digitale økosystemer

• Studie- og forskningsadministrative 
basissystemer

• Forskningsadministrative basissystemer
• Økonomidata
• Integrasjonsplattformer
• Forskningsnettet
• Basis IT-tjenester
• Plattform for brukeradministrasjon og 

tilgangsstyring

• Forskningsnære systemer og 
tjenester

• Undervisningsnære systemer og 
tjenester

• Innovative løsninger for forskning, 
undervisning, formidling og 
administrasjon

• Digital disrupsjon
• Klynger og samarbeid

• Virksomhetsmodell
forretningsmodell

• Digital undervisning
• Metode og prosess
• Studiekvalitet, forskningskvalitet
• Etter og videreutdanning

Helesanalyseplattformen

European Science Cloud

AWS
Office365

MS Azure

Google



For-
prosjekt

Planlegging

Gjennom-
føring

Fra BOTT-IAM til UH-IAM

BOTT-IAM Kartlegging
Omfang - Risiko – Forankring

mai-2017 – jan-2018

Avgrensning og realistisk målbilde
Markedsanalyse – Prosjektplan – Gevinster

mar-2018 – nov-2018

Anskaffelse gjennomføring og innføring
Drift og forvaltning
jan-2019 – jan-2021

✓

✓

BOTT-IAM

UH-IAM



BOTT –
Økonomi Lønn

UH - IAMBOTT - SakArkiv

BOTT – Utvidet HR

BOTT

MASTER-DATA

BOTT
Digitalisering og
modernisering

UiO og UiB:
1/1-2021

UiB:
1/4-2020



Alle tilganger på plass fra 
første arbeidsdag? 




