Oppsummering
Prosjektnavn:

Felles IAM

Ansvarlig
virksomhet:

Uninett AS

Testing fungerer, men det er som å skrelle løk. IAM har nå hatt en periode med flere uker med feilretting og
regresjonstesting, men det avdekkes fortsatt nye feil. Utfordringen er å få rask nok korreksjonstid slik at det ikke hoper
seg opp, men snarer at det løses flere feil enn man finner.
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Det pågår diskusjoner med leverandøren IA for å komme tilbake til en skyleveranse «Felles IAM» som oppfyller Schems II
vilkårene.
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Forrige
Fremdrift

Økonomi

Ressurser

Kvalitet

Avhengigheter

Risiko

Nå

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

Trend

Aktiviteter Utført

Positivt

Bekymringer

Neste Periode

• HiM og OsloMets
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 nye institusjoner
startes opp.
• Sikkerhetsvurdering
av Felles IAM med
Mnemonic pågår –
ingen kritiske funn så
langt.
• Ny UAT og
påfølgende Go-Live
er replanlagt

• IA har akseptert å
levere et tillegg til
kontrakten som er
tilpasset den
driftssituasjonen vi
har (en on-premise
leveranse driftet av
UiB), og de søker å
oppfylle Schrems II
forholdene ved å
etablere en europeisk
driftsorg. samt levere
IAM fra AWS
Stockholm.

• Generelt så tar Change Orders
lengre tid enn lovet/forventet. Vi
venter blant annet på løsninger
på både den nye Gjesteløsningen
(Greg) og en effektivisering i
lesing av meldinger på IntArk
køen.
• Vi har utfordret leverandøren (IA)
på å komme til Norge ifbm
avslutning av testingen og Go Live
men de vil ikke å sende personell
til Norge pga. Covid forhold
(Karantene/Reiserestriksjoner).
• 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.

• Alt henger på at
leveransen kommer opp
på en akseptabel kvalitet
slik at UAT 2 kan starte
opp. Kravet for å starte
UAT 2 er satt til Ingen
kritiske feil og maks 5
vesentlige feil.

“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-ØL, IntArk, MDM

UNIT
•

Sektoren generelt

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. Denne
saken virker å ha strandet • Flere av løsningene som er bredt anvendt i
pga. org-endringen i Unit.
sektoren anvendes ikke 100% likt: SAP, FS,
PAGA
*) ORGREG har tilkommet som et ekstra kildedatasystem pga. av manglende organisasjonsstruktur i SAP ØL

Risikovurdering
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Faktum

Svært
høy

52

Sannsynlighet

Høy

Moderat

39 61

38

47 49

33 42

7 55

Liten

Dette er de 10 risikoene med høyest score pd.
De øvrige risikoene har lavere risikoverdier

Svært liten

Ubetydelig

Lav

Moderat

Konsekvens

Alvorlig

Svært alvorlig

Forklaring:

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

