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Risiko

Nå

«On-premise» plattformen til erstatning for AWS er etablert. Koden som er realisert i AWS, blir løftet over
den 15/1-21. Det er fortsatt mye kode som skal realiseres. Dette vil bli realisert etter en Agil tilnærming,
da det endelige løsningsdesignet for granulert tilgangsstyring ikke er endelig satt.
Som følge av den påkrevde omlegging fra en AWS - til On-Premise løsning ble det nødvendig å replanlegge
hele implementeringsløpet.
Uninett tar frem Account Claim funksjonaliteten som inneholder integrasjonen med IDPorten. Løsningen
er under ferdigstillelse.

Trend

Aktiviteter Utført

Positivt

Bekymringer

Neste Periode

• Det er kjørt kartleggingsmøter med flere av de øvrige
institusjonene i sektoren.
• En Utrullingsstrategi er under
utarbeidelse.
• Leverandøren har avholdt en
demo for hvordan Org-Era
(den nødvendige granulert
tilgangsmetodikken) kan
realiseres (Denne løsningen
er basert på andre prinsipper
enn det som ble rapportert
sist.)
• UiB har stilt en plattform til
disposisjon til erstatning for
AWS som utgikk pga.
«Schrems II». Basisprogramvaren RI er installert
på anlegget.

• Meget godt
samarbeid mellom
hovedprosjekt og UiB
piloten.
• Det er etablert en
executive kommunikasjonskanal
mellom Uninetts- og
leverandørens ledelse
for å best mulig
ivareta utviklingen av
produkt i tråd med
Uninetts behov.
• Det virker som at
leverandøren nå har
akseptert viktigheten
av kravet om
granulert tilgangsstyring

• Vi har erfart at RI
produktet ikke har
innbygd en av de
funksjonene som norsk
UH sektor trenger:
Granulert tilgangsstyring.
Dette kan realiseres i
løsningen ved kode, men
det er en forventning at
leverandøren utvider RI
produktet med denne
funksjonaliteten.

• Vi er nå inne i en ny
utviklings/leveranse/test
periode hvor leveransene
vil kommer sprintvis hver
uke.
• Merk:
IA vil ikke få tilgang til
produksjonsdata uten at
de er sammen med repr.
fra UiB/Uninett iom. de
er underlagt FISA sec 702.

“Felles IAM´s” avhengigheter til andre:
UiB piloten
• UiBs miljø er rammen for
1. generasjon av ”Felles
IAM”. Dette betyr at alle
systemer og miljøer hos
UiB er av stor betydning
for både hva som
realiseres og hvordan det
blir realisert.
• BOTT, IntArk, MDM

UNIT
•

Sektoren generelt

Felles IAM er avhengig av • Fellesløsninger i sektoren:
at UNIT bidrar til at det
DFØ SAP ØL, FS,
kommer en forskriftsORGREG*, Humio,
/lovendringer som tillater
Cristin, …
lagring av UH-ID´er etter
• Andre løsninger som viser
at studenter er ferdige
seg å være bredt anvendt
med sine studie for å
i sektoren, men som
kunne understøtte ønsket
kanskje ikke anvendes
om å understøtte
100% likt: SAP, PAGA, …
«Livslanglæring»
Det virker ikke å komme
en forskrifts-/ lovendring
som understøtter
Livslanglæring ila. våren
´21

*) OrgReg har tilkommet som
en bieffekt av SAP ØL

Risikoelementer

51 Nødvendig RI produktutvikling lar seg ikke Sørge for at IA tar initativ til et møte med
utvilke / realisere innen Pilotfasen hos UiB Produktteamet som bekrefter fremdrift på dette. Dette
Ny er over.
spilles inn i 4/1 Sprint-møte

Risikovurdering

(Risikobildet med endringer fra Nov.20)
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Leverandøren virker å ha lite ressurser (a Så langt er det bekreftet at Kris skal forestå både
utvikling og test.
Dette er der hele tiden, men kan være svært alvorig
Kulturforskjeller mellom USA og Norge (I
dersom man ikke lykkes med å danne en felles
undervisnings-sektoren og business wise)
plattform. Forståelse oppnås men det krever ofte
(Konsensus, privacy, ...)
avklaringer. Lage en beslutningslogg i Smartsheet
Manglende avgrensning av prosjektet,
Tydelig og avgrenset scope for pilot, tydelig og
undervurderer kompleksiteten i
avgrenset scope for fellesintegrasjoner og -prosesser.
prosjektet.
Identifisere hvilke beslutninger prosjektet trenger og
Del 1: Utvikle løsningen
bringe disse til riktige beslutningstakere. God dialog med
Del 2: Forskjellene mellom institusjonene
leverandøren.
er for stor
1) Sette opp en ytelses test så raskt som mulig
Det kommer signaler om at FS-API´et ikke 2) Vi initierer møte med UNIT (Gjennomført)
har den kvalitet og ytelse som er forventet 3) Sette opp en Sync db
I prosjektet så kjøres FS først av Kildesystemene
F.eks. Mule ligger I mellom: Her trengs en hurtig løsning
Målsystemenes grensesnitt har mangler
fra Unit…
som medfører forsinkelse I
Konfigurasjonsstyring og bedre kartlegging I forkant av
hovedprosjektet
nye
Konfigurasjonplan / generasjontankegang /generation
management plan. Bruke GitLab, men det må lages
Manglende konfigurasjonstyring leder til at
rutiner over dette
løsningen mister sin standarisering
Connect-koden skal være lett flyttbar mellom
institusjonene.
Medarbeidere i UiB blir sliten av den høye
Justerer tidsfristen, men det blir nok tøft fremover
belastningen og de korte (urealistisk)
Kyle må være med fra Januar ´21
tidsfristene
Økonomi/SAP medarbeider/eksperter blir
SAP testing i IAM flyttes etter FS for å gi mer tid.
svært opptatt i des/jan pga SAP ØL
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Forklaring:

De øvrige risikoene har lavere risikoverdier

Ny – En Ny risiko som er identifisert siden forrige rapportering
Økt/Red – En risiko som er endret siden forrige rapportering

