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Anskaffelse av videoplattform(-er)

Unit planlegger en felles anskaffelse for videoplattform(-er), og inviterer din institusjon til å delta.

Pandemisituasjonen våren 2020 har gjort at UH-sektoren har vist behovet til universiteter og
høgskoler for å kunne produsere, lagre og distribuere video for å kunne fortsette undervisningen
etter at campuser ble stengt. Hurtig innføring av Zoom dekket bare det umiddelbare behovet for
direkte overføring av forelesninger, ikke behovet for å støtte asynkron videobasert undervisning.

Sektoren har signalisert at det trengs vesentlig mer moderne løsninger enn det som tilbys i dagens
tjenester. Unit prioriterer derfor et felles anskaffelsesprosjekt for å anskaffe nye videoplattformer.

Dagens videoopptakstjeneste fra Unit leveres on-prem, men Handlingsplan for digitalisering i høyere
utdanning og forskning (Unit 2019) og anbefalinger fra arbeidsgruppe video (2020) er at sektoren bør
ha tilgang til en skybasert videoplattform. En skybasert plattform gir raskere tilgang til de nyeste
funksjoner fra leverandørene og skalerer bedre både med tanke på lagring og prosessering enn on-
prem løsninger som tilbys i dag, uten at det går ut over økonomien i løsningen.

Det skal derfor anskaffes en skybasert videoplattform som skal gi institusjonene tilgang til et
moderne videoproduksjonsmiljø med funksjonalitet og brukervennlighet som gjør det mulig å
produsere store mengder video av riktig kvalitet. Videoplattformen bør også ha funksjonalitet som
autoteksting, interaktiv video, avansert redigeringsløsning m.m.

Anskaffelsen fordrer at leverandøren skal kunne foreslå løsninger for de ulike funksjonalitetene over.
Typer video det trengs lagring for:

• Undervisningsvideoer laget med støtte fra produksjonsmiljø
• Undervisningsvideoer laget av undervisere (uten produksjonsstøtte)
• Profesjonelle produksjoner eller ferdig materiale

I tillegg skal det vurderes om videoplattformen skal håndtere:

• Livestrømming
• Studentvideoer, for eksempel innleveringsoppgaver som man ikke vil lagre direkte i LMS, og
hvor studentene gis tilgang til blant annet redigeringsfunksjonalitet i tjenesten

https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2019/10/Handlingsplan-digitalisering-2019.pdf
https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2019/10/Handlingsplan-digitalisering-2019.pdf
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• Råmateriale
• Arkivverdig materiale
• Digitalisert materiale av predigitale produksjoner

Løsningen må være svært godt integrert med andre systemer i det digitale læringsmiljøet så gode
API-er og integrasjons- og eksportløsninger basert på internasjonale standarder som
muliggjør/ forenkler tilkobling av tredjepart er viktig. Gode API-er for overføring både til og fra
skyløsningen/skylagringen er helt nødvendig, i tillegg til API-er for behandling av videoer mens de er
lagret i skyløsningen, og API-er for å kunne finne, hente informasjon om, og lenke til videoer som er
lagret i skyløsningen. Løsningen må kunne betjene flere LMS på en gang og skal samvirke med LOR.

Hvis leverandøren har mulighet til å migrere eksisterende data så ønsker vi muligheten til å kjøpe
det.

Anskaffet løsning vil bli en del av tjenesten Forelesningsopptak – komplett system hos Unit, som også
består av samarbeid om integrasjoner, leverandøroppfølging, ROS- og personvern/IT-sikkerhet og
samarbeid om systemadministrasjon og anvendelse i undervisningen.

Unit har lagt ut en veiledende kunngjøring på Doffin og bedt interesserte leverandører
presentere/demonstrere sin videoplattform i form av video med varighet på 10-15 min eller
lignende. Informasjon fra leverandørene vil bli t ilgjengeliggjort for interesserte institusjoner
fortløpende og senest ved to dager før institusjonene må gi endelig tilbakemelding på eventuell
deltakelse på anskaffelsen.

Anskaffelsen legger opp til å inngå kontrakt med en felles leverandør innen 31. desember 2020.
Varighet på kontrakten forventes å settes på 4 til 6 år med mulighet for årlig forlengelse, totalt 8 år.
De som melder seg på for å benytte avtalen, har plikt til å benytte avtalen dersom behov for
produkter/ tjenester som avtalen inneholder oppstår.

Merk også at regelverket sier at det ikke er lov til å starte egen anskaffelsesprosess på samme type
løsning så lenge man deltar i felles anskaffelsesprosess. Det er heller ikke mulig å starte egen prosess
i de 2 første årene av kontraktsperioden.

Kostnadene knyttet til selve anskaffelsesprosessen dekkes av tildelte midler til Unit fra
Kunnskapsdepartementet, mens innføring må den enkelte institusjon bekoste etter at prosjektet er
avsluttet.

Eksempelpriser
Dette er eksempel på årlig lisenskostnad til leverandør og innføringskostnad, basert på standard
listepriser fra to leverandører som leverer denne type løsninger. Løsningene kan ha noe ulik
funksjonalitet. Etter anskaffelsesprosessen forventer vi at prisene skal bli lavere, men dette kan ikke
garanteres. Alle priser i NOK eks. mva. Vi har regnet ut pris for tre eksempelinstitusjoner.
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Antall studenter (FTE) Antall
opptakere

Lagring (forrige år) Tid totalt video
sett (timer)

Universitet 1 16 000 50 20TB 150 000
Universitet 2 5 500 9 10TB 66 000
Universitet 3 2 500 12 1TB 23 000

Universitet 1:
Leverandør 1 – 635 000 – innførings- og supportkostnad inkludert
Leverandør 2 – 435 000 – innførings- og supportkostnad inkludert

Universitet 2:
Leverandør 1 – 275 000 – innførings- og supportkostnad inkludert
Leverandør 2 – 260 000 – innførings- og supportkostnad inkludert

Universitet 3:
Leverandør 1 – 180 000 – innførings- og supportkostnad inkludert
Leverandør 2 – 205 000 – innførings- og supportkostnad inkludert

Leverandør 1 tilbyr ubegrenset lagring, mens leverandør 2 tilbyr opptil 60TB.

Det estimeres med en kostnad for anskaffelsen på kr 1 650 000,- som finansieres av tildelingsbrev fra
Kunnskapsdepartementet, hvor Unit er tildelt midler til blant annet digitale løsninger for
læringsressurser, undervisning og opptak. Gjennomføring av anskaffelsen innebærer derfor ingen
kostnader for institusjoner i UH-sektoren.

Påmelding og tjenestepris
I en anskaffelsesprosess er pris i betydelig grad avhengig av etterspurt volum. Jo større volum man
forespør, jo lavere enhetspris greier man å oppnå. Dette tilsier at det er ønskelig å få en høy
oppslutning omkring innkjøpsprosessen, og det er ønskelig å få en tydelig liste over rettighetshavere i
avtalen.

Vår prismodell differensierer mellom kunder og opsjonshavere. Virksomheter som velger å kun ha en
opsjon knyttet til bruk av tjenesten, må påregne en 25 % høyere tilslutningsavgift til tjenesten ift. de
som står som kunder/mottakere av tjenesten i anskaffelsesprosessen.
Tjenestepris hos Unit er enda ikke fastsatt og må diskuteres i Tjenesterådet for
undervisningstjenester.

Dersom dere ønsker å delta på en felles anskaffelse ber vi om at følgende skjema fylles ut innen 30.
juni 2020. Merk at det er mulig å be om å få tilgjengeliggjort informasjon fra leverandører før dere gir
endelig svar på deres deltakelse.

Eventuelle spørsmål rettes til: Vegard Moen (918 97 468 - video@unit.no)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4wKfUMKCmE6Nl1W9ec_QW2W3L9egrKJIrxiY2IgWjERUQ0NITVQ2VloxUFFZMEY5Q0NNRFlRMzhJVy4u
mailto:video@unit.no
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Med vennlig hilsen

Geir Magne Vangen Vegard Moen
Avdelingsdirektør Utdanning Seksjonssjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer

Vedlegg:

Mottakerliste:
UiT Norges arktiske universitet
Ansgar Teologiske Høgskole
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Forsvarets høgskole
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde
Kunsthøgskolen i Oslo
NLA Høgskolen
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Nord universitet
Norges idrettshøgskole
Norges musikkhøgskole
OsloMet - storbyuniversitetet
Politihøgskolen
Sámi Allaskuvla Samisk Høgskole
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetssenteret på Svalbard AS
Universitetet i Sørøst-Norge
VID Vitenskapelige høgskole
Handelshøyskolen BI
Høyskolen Kristiania
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Arkivverket
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
MF vitenskapelig høyskole
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Fjellhaug internasjonale Høgskole
Nasjonalbiblioteket
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