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Aktiviteter Utført Positivt Bekymringer Neste Periode

• De første fem Sprintene med 
kode a er mottatt, og testing 
pågår. Så langt er første 
Sprint gjennomtestet.

• Det har vært diskusjoner med 
Leverandøren for å diskutere 
hvordan produktet må/skal 
utvikles for å understøtte de 
behov som UH-sektoren har 
til granulert tilgangskontroll.

• Møter med de neste 
institusjonene (HiM og 
OsloMet) har startet.

• Vi er inne i leveranse-
fasen, og vi har 
mottatt de første fem 
Sprintene med kode, 
og kvaliteten synes 
bra. Feil rettes raskt.

• For å sikre 
Leverandørens 
oppmerksomhet 
opprettholdes 
hyppigheten av 
Executive møtene.

• Ting begynner på falle 
på plass når det 
gjelder Risikobildet og 
Leverandørens 
ressurspådrag.

• 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 
IAM-leverandøren 
utvider IAM-løsningen 
med denne 
funksjonaliteten.  Det 
virker som at IAM-
leverandøren tar dette på 
alvor nå. Ny fremleggelse 
av forslag til hvordan de 
vil løse dette kommer i 
denne uken.

• Vi er nå inne i  
utviklings/leveranse/test 
fasen hvor leveransene 
kommer sprintvis hver 
uke. Vi er svært spent på 
leveransen av granulert 
Tilgangskontroll som 
kommer i Sprint 7.

• Etablere Produksjons-
miljøet for IAM hos UiB

• Merk:
Som varslet så vil ikke IA 
få tilgang til produksjons-
data uten at de er 
sammen med repr. fra 
UiB/Uninett iom. de er 
underlagt FISA sec 702 så 
langt har ikke dette bydd 
på problemer

Oppsummering
De fem første leveransene av kode er levert og installert på «On-premise» anlegget hos UiB. De innledende 
problemene er løst og normal testing er nå pågående. Kvaliteten på levert funksjonalitet virker å være god. Dialog 
med HiM og OsloMet er startet. Den første samtalen vedr koordinering av Felles IAM med den øvrig 
prosjektportefølge hos NTNU er gjennomført. Prosjektet mottar også henvendelser fra institusjoner som ligger 
lengre ute på tidsplanen. 
Med en lengre tidslinje på prosjektet (ca 6mnd) og endret driftsmodell (Fra Cloud til On-Premise) så vil total 
kostnaden øke.
Risikomatrisen viser at vi har kontroll på situasjonen.
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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, …

• Andre løsninger som viser 
seg å være bredt anvendt 
i sektoren, men som ikke 
anvendes 100% likt: SAP, 
FS, PAGA, …

*) OrgReg har tilkommet som         
en bieffekt av SAP ØL



(Risikobildet med endringer fra Feb ´21)
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Forklaring:
Ny – En Ny risiko som er identifisert siden forrige rapportering
Økt/Red – En risiko som er endret siden forrige rapportering
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