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Forrige Nå Trend

Fremdrift

Økonomi

Ressurser

Kvalitet

Avhengigheter

Risiko

Aktiviteter Utført Positivt Bekymringer Neste Periode
• Gjennomført 3ukers UAT
• Testing, feilretting, 

retesting samt 
oppfølging av 
Leverandøren.

• Norsk versjon av 
løsningen er levert.

• Gjester flyttes fra SAP til 
en ny gjesteløsning i 
BOTT regi.

• Behovene til HiM er 
identifisert og de er klar 
for overlevering til 
koding hos leverandør 
når UAT er passert. Hos 
OsloMet pågår avklaring 
av behovene.

• Antallet feil av 
kategorien AA-
Showstopper var null 
før start av UAT 23/8

• Status på løsningen 
etter UAT virker alt i 
alt å være bra. UAT 
har avdekket mange 
feil, men testen har 
vist at konseptet RI vil 
kunne dekke IAM-
behovet i sektoren. 

• UAT hos UiB ble ikke godkjent 
pga. for mange feil funnet som 
ikke ennå er rettet.

• Hvordan skal Gjester håndteres 
inntil ny Gjesteløsning er på 
plass 1/1-22?

• Prosessene med HiM, OsloMet
og SIKT kommer svært tett på 
UiBs produksjonssetting, og vi 
mangler en godkjent UAT for 
UiB som er startsignalet for å 
overlevere krav fra HiM til IA.

• Fullføre rettinger etter 
UAT ila. 2-4 uker

• Etablere en midlertidig 
løsning på Gjeste-
problemet for UiB

• Starte planlegging av SIKT 
som en tidlig kandidat på 
Felles IAM.

• Kontrakten vi har med IA 
må tilpasses den endrede 
leveranseformen pga. 
Schrems II dommen. 

• Etablere en felles 
arbeidsgruppe for IAM i 
sektoren for å ivaretas 
spørsmål om f.eks. 
Standardisering innen 
IAM.

*) Kravet for å starte UAT: 0 feil av type AA-
Showstopper og A-Critical, samt <10 feil
av type B-Major
Kravet for å godkjenne UAT var det samme

Oppsummering
Det har vært gjennomført en 3 ukers UAT på «On-premise» installasjonen av RI. Nivået på releasen pr 20/8 var ikke helt 
der vi satte kravet *)  for å starte UAT, men etter en vurdering ment vi at UAT kunne starte 23/8. Feilrettingen fortsatte 
under UAT. UAT er nå over og det er klart at tilstanden på løsningen ikke har den standard som gjør at den kan 
produksjonsettes for UiB ennå. Det er tatt runder med IA på Exec.nivå for å få nødvendig oppmerksomhet på situasjonen.
Uninett vil sikre at kontrakten er tilpasset den driftssituasjon som vi nå vil få som følge av Schems II vilkårene. 
Prosjektene for Høyskolen i Molde (HiM) og OsloMet går godt, men det vil ikke bli gjort noen fremstøt mot IA vedr. disse 
institusjonene før det foreligger en godkjent UAT. 

Det vurderes å være god kontroll på prosjektrisikoen.



“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
• For å kunne understøtte 

ønsket om 
«Livslanglæring»
er Felles IAM 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.

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 ØL, men UiO har avdekket store 
mangler ved denne løsningen, noe som 
medfører at det lages en ny løsning for 
Langvarige Gjester som kommer 1/1-22. 
UiB vil derfor trenge en interimsløsning for 
Gjester frem til denne er klar.

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

*)  ORGREG har tilkommet som et ekstra kilde-
datasystem pga. av manglende organisasjons-
struktur i SAP ØL
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