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Det vurderes å være god kontroll på prosjektrisikoen utover det som er nevnt over.

Forrige
Fremdrift

Økonomi

Ressurser

Kvalitet

Avhengigheter

Risiko

UAT for «On-premise» installasjonen ble gjennomført ihht plan i u34-36, men da UAT var over var antallet gjenstående
feil over det nivå som var satt for at UAT skulle kunne godkjennes. I perioden etter UAT har IA rettet feil samtidig som
prosjektet har testet mer. Vi er nå snart nede på et feilnivå som kan godkjennes, men det er utfordrende å få
feilrettingene som IA slipper, testet og sjekket ut raskt nok på grunn av at testressursene har for mange andre eksterne
oppgaver som krever oppmerksomhet.
Uninett har startet å diskutere med IA hvordan IAMaaS kontrakten kan oppfylles/tilpasses den driftssituasjon som vi
faktisk har, og som følger Schems II vilkårene.

Nå

Trend

Aktiviteter Utført

Positivt

Bekymringer

Neste Periode

• Gjennomført UAT
• HiMs behov for
tilpassing av UiB IAM
er identifisert og
kravene er klar for
overlevering til
koding av leverandør,
men vi avventer
godkjent UAT ved UiB
før ny institusjon
startes opp.
• En sikkerhets
vurdering av Felles
IAM med Mnemonic
er pågående

• Status på løsningen
begynner å bli god.
• IA har evnet å kvittere
ut feilene som er
funnet, men det har tatt
tid...
• Utfordringen med
manglende / svake
rapporter har løst seg i
RI slik at behovet for
Humio ikke er like akutt
lengre.

• Tiden IA sier at CO’en relatert til
Gjesteløsning er på plass er
lengre enn forventet
• IA kommer ikke å sende
personell til Norge ifbm
avslutning av testinge og Go
Live, pga. Covid forhold
(Karantene/Reiserestriksjoner).
• Prosessene med HiM, OsloMet
og SIKT kommer svært tett på
UiBs produksjonssetting.
• Prosjektene for Høyskolen i
Molde (HiM) og OsloMet går
godt, men det vil ikke bli gjort
noen fremstøt mot IA vedr.
disse institusjonene før vi har
en godkjent UAT hos UiB.

• Replanlegging av Go-Live
• Kontrakten/Driftssituasjonen vi har med IA
må tilpasses den endrede
leveranseformen vi har
fått pga. Schrems II
• Starte planlegging av SIKT
som en tidlig kandidat på
Felles IAM.
• Hos OsloMet gjenstår å
definere Forretningsreglene og hva som skal
kunne selvbetjenes.
• OsloMet blir klar til
koding ila 2 uker.

“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

Sektoren generelt

UNIT
•

For å kunne understøtte • Fellesløsninger i sektoren: DFØ med SAP
ØL, UNIT med FS, NTNU med ORGREG*,
ønsket om
Uninett med Humio, …
«Livslanglæring»
er Felles IAM avhengig av
• Ny Gjesteløsning: IAM forutsatte initielt
at UNIT bidrar til at det
at Langvarige Gjester skulle komme inn via
kommer en forskriftsDFØ SAP ØL, men UiO har avdekket store
/lovendringer som tillater
mangler ved denne løsningen, noe som
lagring av UH-ID´er etter
medfører at det lages en ny løsning for
at studenter er ferdige
Langvarige Gjester som kommer 1/1-22.
med sine studie.
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 kildedatasystem pga. av manglende organisasjonsstruktur i SAP ØL

Risikovurdering
(Risikobildet pr 11/10-’21 med endringene fra 20/8-´21)
Faktum

59

60

Svært
høy

52

Sannsynlighet

Høy

39

47 49

Moderat

38

33 42

7 55

Liten

Svært liten

Ubetydelig

Lav

Moderat

Konsekvens

Alvorlig

Svært alvorlig

Forklaring:

Dette er de 11 risikoene med høyest score pd.
De øvrige risikoene har lavere risikoverdier

Økt/Red – En risiko som er endret siden forrige rapportering

