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Aktiviteter Utført Positivt Bekymringer Neste Periode

• 10 av totalt 11 Sprinter med 
kode er mottatt, og testing 
pågår. Så langt er de første 
tre Sprintene gjennomtestet.

• Møter for å sikre god 
samhandling mellom Felles 
IAM og kildesystemene SAP 
og FS er gjennomført. Vi har 
mottatt meget positive 
signaler fra begge ansvarlige 
miljøer mhp. hvordan Felles 
IAM integrerer med SAP og 
FS (DFØ og UNIT).

• Produksjonsmiljøet for IAM 
er etablert hos UiB.

• Vi er inne i leveranse-
fasen, og vi har 
mottatt ~90% av 
koden, og kvaliteten 
synes bra. Feil som vi 
finner rettes raskt. Det 
er ikke funnet feil i 
kjernesystemet (RI)

• For å sikre 
Leverandørens 
oppmerksomhet rundt 
leveransen opprett-
holdes hyppigheten av 
Executive møtene 
med leverandørens 
ledelse.

• Produksjonsmiljøet er 
etablert.

• Leveransene kommer 
som avtalt, men det er 
kort tid til løsningen skal 
gå «Live» så det er viktig 
at ting fortsetter å 
fungere slik som det har 
gjort hittil.

• Det er viktig at det jobbes 
med datakvaliteten i 
kildesystemene straks det 
oppdages evt. avvik.

• Fortsatt mottak og 
testing av det som er 
mottatt. 

• User Acceptance Test når 
alt er mottatt.

• Penetrasjons- og 
ytelsestest står på 
programmet for 
kommende periode. 
Penetrasjonstesting vil bli 
gjennomført i samarbeid 
med UiBs aktiviteter på 
dette området. 
Ytelsestesting vil bli gjort 
av prosjektet ved å 
simulere påtrykk av 
aktivitet.

Oppsummering
10 av totalt 11 Sprinter med kode er levert og installert på «On-premise» anlegget hos UiB. Testing av 
dette er pågående. Leveransen av granulert tilgangskontroll (Org-Era) er realisert og levert slik som lovet, 
men vi har ikke kommet til testingen av dette ennå. Produksjonsanlegget hos UiB er installert.

Forprosjektet hos Høyskolen i Molde (HiM) er godt i gang. 

Det vurderes å være kontroll på prosjektrisikoen selv om at det er en viss økning i sannsynligheten til noen 
av dem.
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“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
• Felles IAM er avhengig av 

at UNIT bidrar til at det 
kommer en forskrifts-
/lovendringer som tillater 
lagring av UH-ID´er etter 
at studenter er ferdige 
med sine studie for å 
kunne understøtte ønsket 
om å understøtte 
«Livslanglæring»

Det virker ikke å komme 
en forskrifts-/ lovendring 
som understøtter 
Livslanglæring ila. våren 
´21 

Sektoren generelt
• Fellesløsninger i sektoren: 

DFØ SAP ØL, FS, 
ORGREG*, Humio, 
Cristin, …

• Flere av løsningene som 
er bredt anvendt i 
sektoren anvendes ikke 
100% likt: SAP, FS, PAGA

*) OrgReg har tilkommet 
som et ekstra kildedata-
system pga. av manglende 
organisasjonsstruktur i 
SAP ØL
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De øvrige risikoene har lavere risikoverdier

32 46

33

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

Faktum

Konsekvens

Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig

39

30
54

Dette er de 10 risikoene med høyest score

38 42
49


