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Emneevaluering - en tjeneste 
mange ventet på siden 2018 er 
snart klar for oppstart



Agenda

• Vedtak i Unit LM

• Videre tidslinje 

• Units støttetjeneste

• Prosess avrop – tjeneste

• DBA – egne vurderinger

• Demo

• Spørsmål underveis



STATUS BEHANDLING I UNITS 
LEDERMØTE



Units LMs vedtak basert på grundig vurdering

Vedtak 08.06.2021:

Klart for ferdigstilling og signering av kontrakten og legge til rette for 
oppstart av tjenesten.

Forbehold om etablering av identifiserte tiltak knyttet til 
personvern.



TILTAK FRA LEVERANDØREN 



Leverandører gjennomfører store endringer i 
supportkjeden

• Watermark oppretter support i EU – trigges av kontrakten
• Support for innføringsstøtte og tradisjonell SaaS andrelinje –

ansatt i Watermark EU
• Teknisk support på plattform og oppgraderinger – inngår 

samarbeid med selskap i EU



Omfattende undersøkelser underleverandører

Særlig fokus på:

1. CRM – systemet Salesforce 
• Kontaktdata for toppadmins
• Kontaktdata for fakturering

Et lite antall personer - noen titalls i hele sektoren

2. Zendesk kunnskapsdatabase for hjelpefunksjon 

Vil gjøre tiltak: Flytte Zendesk-innholdet til EU eller fjerne tilgang for 
lærere



TIDSLINJE



Tidslinje

Noe usikkerhet – må innføre noen tiltak før 
vi åpner

Innføre siste risikoreduserende tiltak. 
Infopakke fra Unit om DBA og personvern. 

ROS, inkl. lokale risiko- og 
sikkerhetsworkshops, Demo, Scoping 
integrasjon til FS

Møter. Signering av kontrakt før 30 juni.



Støttetjeneste fra Unit



Støttetjenesten
fra Unit

• ROS / Juss

• Integrasjoner

• Kontrakts- og leverandøroppfølging

• Nettverksmøter, demo, opplæring, 
toppadminforum, brukerforum

• Informasjon, kommunikasjon

• Budsjett 400 000

• Behandlet i tjenesterådet

EvaluationKIT - SaaS leveres i sin helhet av 
Waatermark



PROSESS AVROP - TJENESTE



Avrop

• Unit og Watermark signerer SSA-L Statens standardavtale for 
skytjenester

• Institusjonene signerer en mindre avropsavtale med Unit som 
referer til SSA-L

• Avropet medfører deltakelse i Unit sin støttetjeneste



LOKALE VURDERINGER -
DATABEHANDLERAVTALE



Institusjonene må signere DBA

• Databehandleravtale basert på Digitaliseringsdirektoratet sin mal

• EU Standard Contractual Clauses - overføringsgrunnlag

• Gjøre egen vurdering – informasjonsmateriale om Unit sin 
vurderinger

• Lokal ROS bør gjennomføres – felles ROS-workshop gjennomført, 
rapport under arbeid



DEMO



Demo

• Demonstrasjon av EvaluationKIT

• Ikke fokus på oppstart av tjenesten

• Ikke etablering av sandbox / pilotering

Tentativt tirsdag 15. juni kl 12-13 – info kommer



https://www.unit.no/blogg/emneevaluering

https://www.unit.no/blogg/emneevaluering

