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Oppsummering
Alt til Generasjon 1 er levert og installert i Testmiljøet på «On-premise» anlegget hos UiB. Nivået*) på releasen pr 1/6 var 
ikke slik at UAT kunne startes. Feilretting og testing fortsetter. Produksjonsanlegget hos UiB er lastet med siste utgave av 
både programvare og data, men programvarene er ikke produksjonsklar som følge av ikke startet og akseptert UAT. 

Prosjektene for Høyskolen i Molde (HiM) og OsloMet går godt, men det vil bli ressursknapphet til høsten om ikke UiB 
kommer i produksjon.

Det vurderes å være kontroll på prosjektrisikoen selv om tre risikoer har inntruffet, og at det er en økning i en av dem, så 
oppleves to å ha fått redusert sin posisjon.

Forrige Nå Trend

Fremdrift

Økonomi

Ressurser

Kvalitet

Avhengigheter

Risiko

Aktiviteter Utført Positivt Bekymringer Neste Periode
• Testing og oppfølging 

av Leverandøren.
• Alt til Generasjon 1 er 

levert, men det 
gjenstår en del 
bugfiksing og 
tilhørende retesting.

• Oppstartsmøtene 
med HiM og OsloMet
er gjennomført. 
Identifiseringen av 
avvikene ifht. UiB 
pågår. 

• Leveransene som har 
kommet etter 1.juni har 
hatt en bedre kvalitet 
enn det som vi så på 
slutten av mai.

• Antallet feil av 
kategorien AA-
Showstopper er nå null,  
og antallet feil av 
kategorien A-Critical er 
nede i 5.  Vi nærmere 
oss det punktet *) som 
er satt for å kunne 
starte UAT.

• Prosessene som kjøres 
med HiM og OsloMet

• Det vil bli krevende å ivareta 
oppfølgingen av feil som 
leverandøren skal rette i juli 
måned pga. ferieavvikling.

• Når kan UAT startes? 
Leveradøreren sa idag at de har 
som mål at vi skal kunne starte 
UAT i uke 25 

• Prosessene med HiM og 
OsloMet kommer svært tett på 
UiBs produksjonsetting.

• Gjennomføre tømming av 
data i Test slik at Test-
miljøet kan lastes opp 
med «friske produksjons-
data» slik at vi kan 
fortsette med enten en 
«System- og integrasjons-
test Runde 2»  eller UAT 
frem til juli. 

• Leverandøren må sørge 
for at kravet *) for å 
starte UAT er innfridd så 
raskt som mulig. Vi 
starter UAT når *) er 
oppnådd.

*) Kravet for å starte UAT: 0 feil av type AA
og A, samt <10 feil av type B-Major



“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 med SAP 

ØL, UNIT med FS, NTNU med ORGREG*, 
Uninett med Humio,  …

• Ny Gjesteløsning IAM forutsatte at 
Langvarige Gjester skulle komme inn via 
DFØ SAP, men UiO har avdekket store 
mangler ved denne løsningen, noe som 
vil medføre en ny løsning for Langvarige 
Gjester.

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

*)  OrgReg har tilkommet som et ekstra
kildedatasystem pga. av manglende
organisasjonsstruktur i SAP ØL



(Risikobildet pr 18/6 med endringene fra 18/5-´21)
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Økt/Red – En risiko som er endret siden forrige rapportering
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