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• Designarbeid er ferdigstilt og et sektortungt testteam er etablert
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Forrige

Informasjonsarbeid

Nå

• Planlegger film om konseptet DLR, som institusjonene kan bruke i sitt informasjonsarbeid.
• Planlegger et større webinar om DLR
• Deltakelse Bibsys-konferanse

Utrulling sektoren

• Vi har siden sist, hatt informasjonsmøte med 3 institusjoner. Dette har vært veldig positivt.

Aktiviteter Utført

Trend

•
Fremdrift

Økonomi

Ressurser

Kvalitet

Avhengigheter

Risiko

•
•
•
•

Systemutvikling pågår og er i
iht plan
3 Møter med sektoren er
gjennomført, flere i
planleggingsfasen
Presentert Bibsyskonferansen
Informasjonsarbeid er i gang
Sektortungt testteam(til
testing av løsning) etablert

Positivt
•
•

IT-utvikling har pågått fra
dag 1, og progresjon er
veldig god
Møtene med sektoren har
vært veldig positive.

Bekymringer
•
•
•

Det er utfordring å få
sektoren til å forplikte seg
på kort tid
Det vil fortsatt være behov
for teknisk løft av DLR
etter prosjektet er avsluttet
Hvis mange ønsker å ta i
bruk DLR på kort tid, men
mange spesielle behov, kan
det bli veldig tidkrevende

Neste Periode
• Møter med institusjoner
utover vinteren/våren om DLR
og kartlegge når de skal ta
DLR i bruk.
• Legge frem en oppsummering
til DS i juni med
oversikt/tidslinje for hvor
mange institusjoner som skal
ta tjenesten i bruk og når og
en plan videre for tjenesten
basert på den oversikten.
• Webinar om bruk av DLR
• Planlegge informasjonsfilm
• Fortsette utviklingen frontend

Avhengigheter innen [Virksomhet/inst.]
NVA

• Har en del like brukstilfeller, hvor det er ønskelig at disse
tjenestene er gjenkjennbare. Det er ønskelig å ha en felles back-end med
Bird og NVA (lagrer metadata og data(ressurs), tildeler DOI m.m.) ..

VMS-tjenester

• Tjeneste levert av Unit for å gjøre videoopptak av undervisning
• Hvem har ansvar for nye integrasjoner?

LMS-tjeneste
•
Integrasjon med LMS, så man kan registrere/hente ressurser
gjennom LMS

Avhengigheter til [Prosjekt/program]
• Satsningsforslag til plattform for livslanglæring
• Datadelings-prosjektet og Datainfrastruktur KD

Avhengigheter til
[Prosjekt/program]
• …

Risikovurdering
Risikoelementer
Manglende interesse i sektoren
1 for å ta i bruk DLR/ manglende
delingskultur

Svært
høy

1

Vedvarende behov for teknisk
løft/vedlikehold og
2 innføringsstøtte til nye
institusjoner i flere år
fremover for DLR
Avhengighet til NVA – DLR skal
3 dele kjerne med NVA i
fremtiden.
Oppfølging av potensielt nye
4 institusjoner kan by på mye
større omfang enn først antatt.

Sannsynlighet

Høy

3

Moderat

2
4

Liten

Svært liten

Ubetydelig

Lav

Moderat

Konsekvens

Alvorlig

Svært alvorlig

Tiltak
Det pågår aktiviteter også utenfor
prosjektet, med høyt ledelsesfokus for å
sikre forankring hos KD og ledelse på
institusjoner
Vurdere mulige finansieringsmåter for
videreutvikling av DLR

Viktig at man utvikler i samme retning.
Arrangere en workshop med NVA
Sikre at vi lager en reell tidslinje for
utrullings for institusjonene

