De vesentligste kostnadene er samlet i posten Nettverkstjenester, som i 2013 har 19 mill.
kroner i budsjettramme. I tillegg er for eksempel DigUiB synliggjort som eget prosjekt og
budsjettert med 2 millioner kroner i 2012 og 2013.
Universitetsdirektørens kommentarer
I arbeidet med utredningen om IT-støttesystemer, ble det tydelig at det er viktig å styrke
samhandlingen om utvikling og drift av systemene. Det er tette koplinger mellom systemene
som gjør at hovedregelen bør være at vesentlige spørsmål knyttet til drift og utvikling må
koordineres på tvers av systemene.
Det legges vekt på å sikre innspill fra organisasjonen om videre utvikling av tjenester og
systemer og å sikre koordinering pa tvers av systemene. Universitetets samlede kompetanse
vil involveres i utviklingen av systemene.
Det er stor oppmerksomhet om ressursvurderinger i tilknytning til implementering, drift og
videreutvikling av IT-prosjekter. Det er viktig å ta ut gevinster i form av effektivisering av
arbeidsprosesser ved innføring av nye IT-tjenester.
Prioriteringene som er listet i vedlagte notat tar utgangspunkt i situasjonene ved UiB og en
analyse av fremtidige behov. Samtidig skjer det mye i samarbeid mellom de norske
institusjonene, spesielt i BIBSYS, Cristin og FS. Universitetet kan påvirke utviklingen av
disse systemene, det krever involvering og engasjement i utviklingsprosesser og diskusjoner,
ikke minst i BOT, samarbeidet mellom UiB, Ui0 og NTNU, samt deltakelse i universitets- og
høyskolerådets ulike organer og i samspill med departementet. De store universitetene har
på mange måter andre behov enn de små, og større ressurser og mer kompetanse til å
utvikle og prege utviklingen av systemer som passer universitetene som institusjoner. Det
vektlegges å delta og gi bidrag på dette området. Det er kostnadskrevende å ha gode og
robuste systemer, og noen av kostnadene kan i begrenset grad påvirkes.
I det videre arbeidet med prioriterte prosjekter er det viktig å få til forsterket koordinering og
samspill mellom dem som har systemansvar og å få fram de viktige avveiningene og
handlingsrommet for prosesser og prioriteringer samlet i budsjettsammenheng og ellers.
Notatet om universitetets informasjonssystemer gir et bilde av hvordan det arbeides for å
utvikle IT-tjenester som effektivt kan støtte opp under universitetets kjerneaktiviteter. Det vil
legges enda mer vekt på å involvere brukere i fagmiljøene og på ulike nivå til å bidra med
innspill til hvordan systemene kan videreutvikles for å gi god støtte til primæraktivitetene.
Med disse kommentarene fremmes følgende forslag til
Vedtak:
Styret tar utredningen: Status og utvikling for universitetets
informasjonssystemer til orientering
Styret ber om at prioriteringer av utvikling av IT-systemer tydeliggjøres i
budsjettarbeidet

11.06.13 Kjell Bernstrøm/Tore Tungodden
Vedlegg:
Utredning om Status for og utvikling av universitetets informasjonssystemer

2

,1

3cf-

,)_7YkE oct

Status for og utvikling av
universitetets informasjonssystemer

Juni 2013

1. Innledning
Dette dokumentet gir en samlet oversikt over og grunnlag for prioritering av utvikling av
universitetets ulike IT-systemer. Avdelingene i sentraladministrasjonen som har ansvar for
drift og bruk av systemene, har levert bidrag til rapporten, Kjell Bernstrøm har vært redaktør
og notatet og prioriteringer er drøftet i flere omganger av avdelingenes ledere sammen med
universitetsdirektøren.
Først gjennomgås oppgaver og utfordringer for vedlikehold og utvikling av administrative
systemer universitetet bruker. Videre beskrives samspill med andre systemer hvor det
kreves. Det tematiseres i hvilken grad utvikling og drift av systemene gjøres i samarbeid med
andre, internt eller eksternt. Til slutt omtales prioritering av tiltak.
Et informasjonssystem (IS) er utviklet for å kunne samle inn, lagre, behandle, overføre og
presentere informasjon. Universitetet benytter en rekke IS for å støtte undervisning,
forskning, formidling og forvaltning. Samlet er systemene en kombinasjon av nasjonale
fellesløsninger kjøpt inn i samarbeid med de største universitetene, som samarbeid mellom
universitetene og høyskolene, egne innkjøp, men universitetet har også egenutviklede
system. Omfanget av systemer er i stadig utvikling, for å følge opp departementenes krav,
Riksrevisjonens kontroll og for å ha høy kvalitet i leveransene til interne og eksterne brukere.
Systemene skal være bidragsytere for ressurseffektiv støtte til forskning og undervisning og
for å levere rapporter innenfor gitte frister, som ulike data til overordnete myndigheter.
I sentraladministrasjonen er begrepet «systemeierskap» brukt for å definere hvem som har
det administrative ansvaret for et felles IT-system. Tilsvarende har «systemeierne» vært
organisert i et «systemeierforum». Systemeier-begrepet er også brukt i IKT-reglementet som
inngår i Regelsamlingen. Med utgangspunkt i denne gjennomgangen av administrative ITsystemer, er det beskrevet hvordan rollen som systemansvarlig skal forstås og hvordan
samhandlingen mellom systemansvarlige skal foregå. Definisjon av systemansvar:
Alle beslutninger om felles administrative systemer av prinsipiell betydning og med vesentlige
økonomiske konsekvenser skal fattes av universitetsledelsen
Universitetsdirektøren er ansvarlig for de administrative fellessystemene og tjenestene ved
UiB. Avdelingsdirektøren er delegert et systemansvar for administrative IT-systemer innenfor
sine ansvarsområder
Systemansvarlige skal sikre at systemene støtter opp om kjerneoppgavene ved universitetet
og at systemene er funksjonelle for ansatte og studenter
Systemansvarlige skal sørge for at systemene drives kostnadseffektivt og er robuste i forhold
til sikkerhet og krav til utvikling
Systemansvarlige skal sørge for at systemene håndteres etter gjeldende lover og regler
Systemansvarlige har ansvar for å ivareta en god dialog med andre systemansvarlige om
felles problemstillinger knyttet til drift og utvikling av systemene
Systemansvarlige skal ivareta leverandør- og brukerkontakt
Systemansvarlige utarbeider årlig en kortfattet rapport til Universitetsdirektøren om status for
det aktuelle IT-system
Arbeidet med denne utredningen om IT-støttesystemer ved UiB viser at det trengs å gjøre
samhandlingen mellom avdelingsdirektører og systemansvarlige tydeligere. Det er tette
koblinger mellom systemene som gjør at hovedregelen bør være at vesentlige spørsmål
både knyttet til drift og utvikling skal koordineres på tvers. For å systematisere dette arbeidet
vil det som kalles systemforum, som består av avdelingsdirektørene, møtes 3-5 ganger årlig.
Mandat for systemforum
Systemforum skal bidra til at de systemansvarlige har et felles rammeverk for utvikling av
administrative fellessystemer ved UiB og en arena for å drøfte problemstillinger som går
på tvers av flere systemer
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Systemforum skal gi råd til universitetsledelsen om videre utvikling av systemene i forhold
til tjenester, sikkerhet, integrasjon og ressurser
Systemforum skal på oppdrag fra universitetsledelsen kunne utrede konkrete
problemstillinger relatert til universitetets IT-systemer
Systemforum koordineres fra universitetsdirektørens kontor, i et samarbeid mellom
stedfortreder (økonomidirektør) og avdelingsdirektør ved kontoret

Systemforum vil drøfte hvordan innspill fra organisasjonen som helhet best sikres og å få til
videre utvikling av tjenester og systemer. Et slikt arbeid kan foregå på ulike måter, for
eksempel ved at det opprettes en gruppe med ressurspersoner som får i oppdrag å gi innspill
samlet til videre utvikling av informasjonssystemer og/eller ved at det oppnevnes
brukergrupper som kan ivareta innspill fra faglige og administrative brukere knyttet til drift og
utvikling av de enkelte systemene.
På noen områder er det Kunnskapsdepartementet som legger føringer for hvilke systemer
som brukes. Dette gjelder for eksempel for Felles studentsystem (FS) og CRIStin der alle
institusjoner som kommer inn under Lov om universiteter og høyskoler i utgangspunktet har
rett til å slutte seg til avtalen og ta i bruk FS. Generelt har universitetene større frihetsgrad
enn høgskolene i valg av systemer.
I det videre er det skilt mellom:
Systemer som universitetet selv utvikler og drifter
Systemer organisert gjennom KD som samarbeidstiltak, systemer der universitetet inngår i
konsortier med andre institusjoner om utvikling eller drift, eventuelt systemer som kjøpes in
som hyllevare fra ekstern leverandør

Når universitetet selv utvikler og drifter et system, er det oftest en administrativ avdeling som
er tildelt rollen som systemansvarlig, men det er også eksempler som for uib.no og DigUiB
der en styringsgruppe med ledet av faglig ledelse og med faglige og administrative ledere
som har systemansvar. IT-avdelingen har normalt driftsansvaret.
I den andre hovedkategorien har universitetet mer begrenset innflytelse over utvikling og
drift. Det kan være systemer som er organisert som samarbeidstiltak etter mønster av
Universitets- og høgskolelovens § 1.4.4, som konsortium mellom ulike medlemsinstitusjoner
eller systemer som leveres som hyllevare med eventuelle tilpasninger spesielt for UiB (som
Pagaweb levert av Bluegarden). Et eksempel på et samarbeidstiltak som UiB selv har med å
ta initiativ til, er det såkalte BOT-samarbeidet der UiB, Ui0 og NTNU samarbeider om
systemløsninger for økonomifeltet. Samarbeidet ble formalisert i 2001 og har bidratt til å
styrke systemkompetansen på økonomisiden på tvers av universitetene.
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Figur 1 Hovedsystemer og forbindelseslinjer
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Figur 1 viser hvordan UiBs hovedsystemer henger sammen via SEBRA —system for sentral
brukeradministrasjon. SEBRA er på mange måter navet i systemfamilien.
2. Støttesystemer som UiB selv utvikler og drifter
Tabell 1 gir oversikt over systemer som universitetet selv har ansvar for. Under gis det en
beskrivelse av hvert enkelt system. For hvert system skisseres oppgaver, utfordringer slik de
vurderes å være våren 2013, status for vedlikehold, behov for endringer av teknisk art,
grenser til andre systemer som krever samordning, samarbeid med andre og prioriteringer
framover for systemet.
Tabell 1 Oversikt over s stemer som universitetet selv har ansvar for
S stem

Beskrivelse

uib.no

Universitetet i Bergens web-baserte
kommunikasbnss stem
Universitetet i Bergens webbaserte
kommunikasbnss stem
Mi side er UiBs Iæringsstøttesystem.
Systemet brukes av alle studenter ved UiB.

Ressurssider
Mi side (med
Kark og Studiekvalitetsbasen
DigUiB

Ansvarli

BORA

Samlebetegnelse for UiBs støttesystemer for
di ital utdannin
Eksark er UiBs system for arkivering av alle
elektroniske studentoppgaver, herunder
mastero
aver
Publikas"onsarkiv

SEBRA
Issue-tracker

Sentral Brukeradministrasbn
S stem for brukerstøtte

Eksark

Driftsansvar

KA

ITA

KA

ITA

SA

ITA

SA

Varierer

SA

ITA

UB

ITA

ITA
ITA

ITA
ITA

uib.no - universitetets nettbaserte kommunikasjonssystem
Oppqaver:
uib.no er universitetets hovedkilde for informasjon om forskning, utdanning og formidling. KA
er ansvarlig for uib.no, i prosjektperioden gir styringsgruppen ledet av viserektor for
utdanning prosjektet rammer.
Utfordringer:
Det ble avdekket fundamentale svakheter i den tekniske plattformen for systemet i 2010.
Etter en pilotundersøkelse og utredninger i regi av webprosjektet er det bestemt at systemet
Drupal som baserer seg på åpne kildekoder blir ny teknisk plattform. Det er en kontinuerlig
utfordring å tilpasse systemet til den raske endringstakten innenfor denne typen teknologi, og
svare på forventninger fra ansatte, studenter og eksterne brukere som i mange andre
sammenhenger har tilgang til web-plattformer basert på siste tilgjengelige teknologi.
Status for vedlikehold:
Vedlikehold av dagens løsning foregår nå på et minimum med oppdatering av kode
(feilretting og endringer av maler).
Behov for endrin er av teknisk art:
Et eget webprosjekt har mandat til å prioritere og etablere ny teknisk plattform for systemet.
Web-prosjektet dekker også ressurssider for ansatte og håndterer oppfølging av evaluering
av Mi side.
Grenser til andre s stemer som krever samordnin :
uib.no er avhengig av flere andre administrative systemer, som PAGA, SEBRA, Mi Side, FS,
Cristin, JobbNorge og DBH. Fra PAGA hentes organisasjons- og personinformasjon.
Datauthentingen skjer via SEBRA, som også bidrar med supplerende organisasjons- og
personinformasjon lagret der. Det hentes også studieinformasjon fra FS. Fra JobbNorge og
DBH hentes stillingsannonser og nøkkeldata via rss-feed. Det er ønskelig å hente
forskningsdata og eventuelle persondata fra Cristin og å kunne hente multimedia fra DigUiB.
Samarbeid med andre internt o eksternt om utviklin o drift av s stemet:
Dagens tekniske løsning på uib.no vedlikeholdes i en forvaltningsavtale mellom ITavdelingen og KA. Det samarbeides med alle universitetets enheter om teknisk og
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kommunikasjonsfaglig opplæring, utvikling, service og kommunikasjon. I dag er det ikke
system på uib.no for lagring av arkivverdig informasjon. Håndtering av arkivverdig materiell
på nettsidene må vurderes på linje med håndtering av arkivmateriell i andre
informasjonssystemer.
Prioriterin av tiltak o vurderin av konsekvenser - for e et ne s stemer:
Hovedprioritet er å få på plass ny teknisk plattform for systemet (tidligst i 2014 for hele
organisasjonen). Utrulling av ny teknisk plattform vil skje fakultetsvis og vare til 2014. Det
humanistiske og Det juridiske fakultet er overført til ny teknisk plattform. En ny løsning vil gi
vesentlig forbedring i teknisk stabilitet og funksjonalitet for brukerne.

Intranett
Oppqaver:
Intranettet er lukket, planlagte nye og åpne ressurssider for ansatte lanseres i juni 2013
Utfordringer:
Intranettet er utdatert og ressurssidene er ikke ferdige.
Status for vedlikehold:
Uaktuelt fordi løsningen skal fases ut om kort tid.
Behov for endrin er av teknisk art:
Systemet er planlagt avviklet i første halvdel av 2013 og skal erstattes med ressurssider for
ansatte som baserer seg på samme tekniske løsning som ulb.no (Drupal). Ressurssidene
inngår som et delprosjekt i webprosjektet.
Grenser til andre s stemer som krever samordnin :
De nye ressurssidene skal i hovedsak plasseres åpent som en del av uib.no. Sidene vil
hente vesentlig informasjon fra PAGA.
Samarbeid med andre internt o eksternt om utviklin o drift av s stemet:
IT-avdelingen håndterer feilretting på et minimumsnivå i dagens intranettløsning.
Prioriterin av tiltak o vurderin av konsekvenser - for e et ne s stemer:
Som del av webprosjektet er det et prosjekt for å etablere ressurssider for ansatte innenfor
uib.no (åpen informasjon). Behovet for internkommunikasjon integreres i arbeidet med å
utvikle uib.no. Systemansvar for ressurssidene må klargjøres nærmere.

Mi side
Oppgaver:
Mi side er universitetets intranettsystem for studenter. Primærfunksjonen er å nå effektivt ut
til studenter med ulike typer informasjon for deres studier. Systemet benyttes også av
vitenskapelig og administrativt ansatte. Mi side dekker behovet for å håndtere elektronisk
innlevering av oppgaver, som masteroppgaver, og tilrettelegger for arkivering av disse i
eksamensarkivet. Databasen for lagring og systematisering av alle evalueringer gjort av
emner og program, Studiekvalitetsbasen, er integrert del av Mi side.
Utfordringer:
Mi side er basert på Open Source-systemet dotLRN. Ved UiB er dotLRN videreutviklet og
tilpasset universitetets behov. DotLRN er organisert som konsortsiurn, der de 17
medlemsinstitusjonene skal bidra med utvikling av systemet. LMS-systemet Kark, har to
varianter som er integrert i Mi side, det gir muligheter for tekstkommentering, en
funksjonalitet som ikke er implementert i Mi side. I løpet av en to-treårs periode skal dagens
tekniske plattform fases ut, og det må legges til rette for at en annen teknisk plattform kan
ivareta universitetets behov for og krav til et informasjons- og LMS-system for studenter.
Dette er en lang prosess som startet våren 2012. Utdanningsutvalget har behandlet en
rapport om framtidige behov i møtet i oktober. Behovene er sammensatte. Implementering
av et nytt system må ses i sammenheng med utviklingen i webprosjektet og DigUiB og må
trolig gjøres skrittvis.
Status for vedlikehold:
Systemet vedIkehoIdes for å skre stabffitet med dagens funksjonafitet.
Behov for endrin er av teknisk art:
Det gjøres ikke utvikling av ny funksjonalitet i påvente av ny teknisk plattform.
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Grenser til andre s stemer som krever samordnin :
Mi side får i all hovedsak data levert av REST-tjenestene (FS/Syllabus). Data fra Mi side
benyttes så i system som Kark, Ephorus, Eksark/BORA, Studiekvalitetsbasen og intranett.
Samarbeid med andre internt o eksternt om utviklin o drift av s stemet:
Samarbeidsrutiner er etablert med faste kontaktpunkt. Det er rutiner for drift, oppgraderinger
og varsling om nedetid. Kommunikasjonen og samarbeidet med konsortiet har opphørt
grunnet manglende aktivitet i konsortiet.
Prioriterin av tiltak o vurderin av konsekvenser - for e et ne s stemer:
Det er lagt ned mye arbeid i å dokumentere dataflyten mellom systemene, ikke minst av
REST-tjenestene. Men det arbeides fortsatt med å gjøre hele flyten mer gjennomsiktig,
spesielt prosessene mellom REST-tjenestene og den endelige visningen, f.eks. i Mi side. Ny
teknisk plattform for Mi side må ses i sammenheng med DigUiB-prosjektet og webprosjektet.
Prioriteringer av utvikling og implementering av ny funksjonalitet må gjøres i webprosjektet,
og ny funksjonalitet kan ikke forventes før i 2014
DigUiB
Oppoaver:

DigUiB står for Digitale hjelpemidler og støttesystemer for utdanning ved UiB. Prosjektet
DigUiB startet i mars 2010. I prosjektet arbeides det for å få klarlagt mål, målgruppe og
funksjon for digitalisering knyttet til utdanning ved UiB. DigUiB skal legge til rette for sentrale
løsninger for digitale hjelpemidler og støttesystemer i utdanningen. I tillegg skal det legges til
rette for framtidig organisering, støttefunksjoner og rutiner for digitale undervisningstjenester
ved UiB. Prosjektet har nå tre delprosjekter. Digitale læringsressurser, digital eksamen og
digital undervisning. Prosjektet er omorganisert. Blant annet vil videre utredning for
videreutvikling av Mi side være en del av DigUiB-prosjektet. Det vil også kartlegging av
digital kompetanse blant ansatte og studenter.
Utfordrinoer:
Det er store forventninger om hurtige leveranser fra prosjektet. Studentene er svært
engasjerte. Det er langt mellom dagens nivå for digitalisering og det nivået som forventes
som minimumsstandard fra studentene. Nok ressurser til anskaffelse og utprøving av
løsninger er nødvendig for å sikre framdrift.
Behov for endrin er av teknisk art:
Digitalisering av undervisning krever anskaffelse og installasjon av teknisk utstyr. Prosjektet
har testet ut Camtasia Relay, Mediasite, Adobe Connect og Matterhorn. Matterhorn er et
Open Source produkt som UNINETT tester ut eCampus-prosjektet. UiB satser på
Matterhorn. En begrenset minimumsløsning av Mediasite vil benyttes som supplement. Alle
systemene vil kreve tilpasninger i Mi side. Prosjektet for digitale læringsressurser vurderer et
system for produksjon av pensumlister: Talis Aspire. Eventuell pilot med Talis Aspire vil trolig
også kreve utvikling og tilpasninger i Mi side.
Grenser til andre s stemer som krever samordnin :
DigUiB grenser til Mi side, FS, web.uib.no og Eksark.
Samarbeid med andre internt o eksternt om utviklin o drift av s stemet:
Det er godt samarbeid mellom KA, SA, ITA og UB i prosjektet. Eksternt samarbeides det tett
med UNINETT og det nasjonale eCampusprosjektet.
Sentral Brukeradministrasjon —SEBRA
Oppoaver:
SEBRA ble tatt i bruk i 2002. SEBRA gir tjenester til alle fakulteter, ansatte og studenter ved
UiB og er dermed kritisk for virksomheten. SEBRA er dataleverandør til andre interne og
eksterne systemer, fordi SEBRA i tillegg til å holde forbindelsen mellom personer og
elektronisk identitet også sammenholder data fra personalsystemet og studieadministrativt
system. SEBRA kan ses som en dataHUB ved UiB.
Utfordringer:
SEBRA er under konstant videreutvikling. Det er primært andre systemer som trenger
informasjon om ansatte som henter slik informasjon fra SEBRA. Et eksempel er UiB.no som
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henter sentrale brukerdata fra SEBRA (både autentiserer brukere og hvilken rolle brukeren
har). SEBRA er et sentralisert rolle- og autentiseringssystem.
Status for vedlikehold:
Vedlikehold og nyutvikling pågår hele tiden.
Behov for endrin er av teknisk art:
SEBRA er stadig utvikling. De tre store prosjektene som stiller krav til SEBRA i dag er nytt
nøkkelkortsystem, www.uib.no og økonomisystemer (henter data fra Bluegarden).
Grenseflater for andre s stemer som krever samordnin :
PAGA er autoritativ kilde for ansatte, FS er autoritativ kilde for studenter. SEBRA er
autoritativ for brukerid og passord. SEBRA gir personopplysninger (navn, personnummer,
adresse og bruker id) til systemene: Kojak.uib.no (FEIDE-katalog), Frida.uib.no - kryptert
forbindelse (ikke passord), Interne LDAP'er, Safecom, Elkat/Studkat, ePhorte, Lydia, Oracle
applikasjoner (UiB sitt økonomisystem), Mi Side, uib.no, Kort/adgangssystem
Samarbeid med andre internt o eksternt om utviklin o drift av s stemet:
SEBRA er et brukeradministrasjonssystem
utviklet ved UiB.

Eksark (Eksamensarkivet)
Oppgaver:
Eksamensarkivet er UiBs elektroniske arkiv for eksamensbesvarelser og andre arkivpliktige
oppgaver. Eksark ble revidert av Riksarkivet i 2010, og det er gjort forbedringer i systemet
etter dette. Masteroppgavene skal leveres Eksark. Bachelor- og andre oppgaver og andre
kan leveres til eksamensarkivet dersom den fagansvarlige ønsker det.
Utfordringer:
FS utvikler innleveringsløsning for masteroppgaver via Studentweb. Foreløpig vurderes det
som lite aktuelt å ta i bruk løsningen. Eksark bygger på rammeverket DSpace, basert på
åpen kildekode. Fortsatt bruk av Eksark-system er avhengig av prioritering av kompetanse
om DSpace ved IT-avdelingen for å vedlikeholde og oppgradere for framtidige behov.
Behov for endrin er av teknisk art:
Utviklingsbehov for Eksark vil avhenge av valg for utvikling av innleveringsmodulen i Mi side.
Andre utviklingsbehov avhenger av endringer i øvrige bibliotekssystemer. En oppgradering
av BORA vil medføre behov for tilpasninger i integrasjonene mellom Mi side og Eksark.
Grenser til andre s stem som krever samordnin :
Eksark er integrert med Mi side og med Kark. Ved levering av masteroppgaver kan
studenten velge viderelevering til BORA for elektronisk publisering.
Samarbeid med andre internt o eksternt om utviklin o drift av s stemet:
Systemet ble utviklet av Universitetsbiblioteket i samarbeid med arkivet i 2006. SA overtok
systemansvaret i 2008. IT-avdelingen drifter systemet og har ansvaret for integrasjoner.

Issue-Tracker
Oppgaver:
Issue-tracker er IT-avdelingens hovedsystem for oppfølging av innmeldte saker til ITavdelingens brukerstøttefunksjon. Systemet benyttes av andre enheter ved UiB for samme
formål. IT-avdelingen bruker ITIL som basis for prosessutvikling og Issue-tracker er verktøyet
for å implementere slike prosesser.
Status for vedlikehold:
Systemet er under kontinuerlig vedlikehold og videreutvikling (som nye prosesser og
vedlikehold av eksisterende prosesser).
Samarbeid med andre internt o eksternt om utviklin o drift av s stemet:
Issue-tracker er basert på åpen kildekode og basert apache, php og postgresql db

Bergen Open Research Archive —BORA
Oppqaver:
Universitetet har flere fulltekstdatabaser som bruker programvaren DSpace: Bergen Open
Research Archive (BORA-UiB), Digitalt, FRODE (lukket import arkiv). DSpace-basene er
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viktige ettersom de inneholder forskningspublikasjoner fra UiB i fulltekst som profilerer UiB i
web-rankinger. BORA er et institusjonelt arkiv med masteroppgaver, doktoravhandlinger,
artikler og annet vitenskapelig materiale laget av studenter og ansatte ved UiB. BORA høster
poster med fulltekstfiler fra CRIStin til det lukkede arkivet FRODE. Det er etablert en
overføringsmetode av enkelt poster fra Eksark og FRODE til BORA.
Utfordringer:
Etablere innleveringsportal for doktoravhandlinger, integrert med trykkeri og fakultetenes
administrering av avhandlingene. Utviklingsbehov dekkes delvis av open-source samfunnet
rundt DSpace. UB har i 2013 fått prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket til utvikling av et
forprosjekt. Etablere import av artikler i Bergen Open Access Publishing (BOAP) for
langtidslagring i BORA.
Behov for endrin er av teknisk art:
Det er behov for å årlig oppgradere DSpace til nyere versjon med mindre tilpasninger.
Vurdere å ta i bruk UBO sin utvidelse av Dspace for å lage en god arbeidsflyt for godkjenning
av poster fra CRIStin og delta i videreutviklingen av denne utvidelsen.

3. Støttesystemer der universitetet inngår i samarbeid med andre eller mottar tjenester
fra ekstern leverandør
I det videre beskrives administrative system som håndteres i samarbeid med andre eller helt
eksternt slik at universitetets innflytelse er begrenset.
Tabell 2: Støttes stemer der U1Bikke har driftsansvar
System

Beskrivelse

Cristin

System for rapportering av publikasjoner.
Data inn år i runnla for statsbuds'ettet.
Nasjonalt biblioteksystem. Systemet blir
erstattet av et n tt s stem i 2013.
Knyttet til utdanningsaktivitet benyttes FS til
registrering og forvaltning av studenter og
emner.
System for avdekking av juks ved eksamen
o innleverin av obli atoriske o
aver
UiBs lønns- o ersonals stem
HR ortal med ersonal o lederhåndbok
System for bygningsdrift. Inneholder oversikt
over alle bygg og utstyr i rom. Håndterer
feilmeldin er kn ttet til b nin smassen.
Regulerer adgangen til UiBs bygninger

BIBSYS
Felles
studentsystem
Ephorus
PAGA
Com endia
Lydia

Kort/
ad an ss stem
Syllabus
Oracle
Financials
Oracle Project
Rapportløsning
for økonomidata
BasWare IP og
BasWare PM
KAS
Adra-Match
ePhorte
CIM

Leverandør

Time- og romplanleggingssystem.

Cristin

Systemansvar
ved UiB
UB

USIT

Bibsys

UB

Bibsys

FS

SA

ITA

Ephorus

SA

ITA

Blue arden
Com endia

ØKA
POA
EIA

Blue arden
Com endia
ITA

EIA

ITA

SA

ITA

ØKA

USIT

ØKA

USIT

ØKA

USIT

ØKA
ØKA

IP: ITA
PM: BW
ITA

ØKA
UK
UK

ITA
USIT
ITA/One Voice

Scientia
Enter rise

UiBs økonomisystem. System for
buds'etterin o re nska sførin
System for budsjettering og regnskapsføring
i ros.ekter. Inn år i UiBs økonomis stem.
System for generering av økonomirapporter.
Inn år i økonomis stem
Håndterer behandling av inngående faktura
o er s stem for bestillin er.
Kontraktadministrasjonssystem
Innk'ø s ortal
Avstemmin ss stem
Saksbehandlin s- o arkivs stem.
Beredskapssystem —testet vår 2013. Til
vurderin

Adra Match
Er o Grou
One Voice

Drift

Current Research Information System In Norway— CRIStin
Oppcaver:
CRIStin (Current Research Information System in Norway) er et nasjonalt
informasjonssystem for registrering og profilering av publikasjonsdata, prosjekter, enheter og
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kompetanseprofiler. Systemet brukes til innrapportering av publikasjonspoeng til
departementet. Se htt ://www.cristin.no/cristin/
Utfordrincier:

Cristin utfører løpende nødvendige forbedringer i dagens versjon. Over tid utvikles gradvis
en helt ny versjon av systemet, med forbedret brukervennlighet. Cristin planlegger å
videreutvikle forskerkatalog, prosjektkatalog og statistikkmodul. Se
htt ://www.cristin.no/cristin/videreutviklin /del ros'ekter/ UiB deltar i referansegruppe
oppnevnt av Cristin for å utvikle rapportdelen av systemet.
Behov for endrin er av teknisk art:
Synliggjøring av CRIStin-data på www.uib.no. Automatisk overføring av fulltekst til BORA
ferdigstilles 2013.
Grenser til andre s stemer som krever samordnin :
CRIStin, som driftes ved USIT, får overført data regelmessig fra PAGA ved UiB. Systemet
har også grenser til SEBRA og BORA. CRIStin har oppdatert person- og adresseregister. De
kategoriene som rapporteres til departementet har god kvalitet. Derfor er det viktig å
gjenbruke CRISin- data for www.uib.no generelt, og også med forskerprofiler knyttet til
publikasjoner eventuelt med fulltekst, prosjekter og CV.
Samarbeid med andre internt o eksternt om utviklin o drift av s stemet:
CRIStin driftes ved USIT
BIBSYS
Oppgaver:

BIBSYS er et Biblioteksystem som ivaretar interne rutiner som utlån, registrering, innkjøp,
heftekontroll, budsjettkontroll og søking. BIBSYS Ask er et søkeverktøy for publikum.
Låntakere bruker Ask for å bestille lån og kopier, få oversikt over egne lån og bestillinger og
til å fornye lån. BIBSYS Ask forventes erstattet av nytt sluttbrukerverktøy 2013-2014.
BIBSYS biblioteksystem forventes erstattet av nytt biblioteksystem 2015.
Utfordrinber:

BIBSYS hadde planlagt en overgang til nytt biblioteksystem i 2013. Høsten 2012 ble
implementering stoppet og samarbeide med valgt leverandør avsluttet. Behovet for en
modernisering av biblioteksystemet er stort, og det har lenge vært et behov for å gi
sluttbrukere bedre søkemuligheter på tvers av alle tilgjengelig ressurser. På bakgrunn av det
ble det besluttet at BIBSYS skulle starte prosessen med å anskaffe et «discovery»-verktøy
på vegne av bibliotekkonsortiet. I mars 2013 ble Ex Libris valgt som leverandør med
produktet Primo Discovery and Delivery som nytt sluttbrukerverktøy. Søkeverktøyet forventes
klar å ta i drift for bibliotekene fr o m september 2013. Over tid vil BIBSYS Ask bli faset ut og
erstattet at nytt søkeverktøy. For UB og UBs brukere representerer et nytt system
muligheter og utfordringer med endringer i rutiner og funksjonalitet. Parallelt arbeider
BIBSYS med anskaffelse av et nytt biblioteksystem. Det er god progresjon i anskaffelsen.
Det nye systemet omtales som en Library Services Platform (LSP). BIBSYS håper å signere
kontrakt med ny leverandør i desember 2013. Målet er å ha det nye systemet i drift fra 2015.
Behov for endrin er av teknisk art:
Det nye biblioteksystemet vil ha grensesnitt for integrasjon med økonomi-, innkjøps-, ansattog studentsystem.
Grenser til andre administrative s stemer som krever samordnin
BIBSYS har grenser til FS, der persondata til låntakerregister hentes fra. Nye system vil gi
mulighet for integrering.
Samarbeid med andre internt o eksternt om utviklin o drift av s stemet
BIBSYS driftes av BIBSYS. Søkeverktøyet (discovery tool) fra ExLiBris som blir implementert
høsten 2013 vil driftes av ExLibris.
Prioriterin av tiltak o vurderin av konsekvenser - for e et ne s stemer
Anskaffelser av nye system medfører ekstra kostnader for UB. Primært i form av deltakelse i
konsortiets arbeid, implementering og opplæring. Det kan også komme ikke planlagte
kostnader i forbindelse med utskifting av system. Hvis ikke prosessene går i ønsket takt kan
også UB vurdere midlertidige løsninger.
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Felles Studentsystem —FS
Oppqaver:
FS, med Studentweb, Søknadsweb og EVU-web, er organisert som samarbeidstiltak etter
mønster av Universitets- og høgskolelovens § 1.4.4. Ansvarlig enhet ved UiB er SA.
Systemet er utviklet ved USIT ved Ui0 og er et nasjonalt saksbehandlingssystem som
benyttes av alle universitetene og høgskolene. I FS ligger informasjon om studieløpet til
ordinære studenter, etter- og videreutdanningsstudenter og doktorgradskandidater. Systemet
brukes til å generere vitnemål og karakterutskrifter. FS er arkiv for saksbehandlingen av de
fleste studieadministrative sakene, karaktervedtak og for offisielle emne- og studieplaner ved
universitetet. Data leveres til Database for statistikk om høgre utdanning. Registrerte data i
FS inngår i datagrunnlaget for tildeling over statsbudsjettet.
Utfordringer:
Nasjonalt arbeides det med å klargjøre organiseringen av FS. Ulike alternativer er diskutert i
styret, og i dialog med Kunnskapsdepartementet, blant annet organisering som et rent
§1.4.4-foretak, der departementet utpeker styret, (som for Cristin) og organisering som
aksjeselskap. Det arbeides videre for å utrede organisering som rent §1.4.4-foretak, i dialog
med departementet. En annen utfordring er forholdet mellom FS og andre relevante
systemer for utdanningsadministrasjon, som ny nasjonal database for registrering av
studenter med utestengningsvedtak på grunn av fusk, et nytt databasesystem for registrering
av vitnemål, den nasjonale databasen for godkjenning av utenlandsk utdanning (NAG) og det
samordnede systemet for opptak til grunnstudier (Samordna opptak). Kvalitet i data fra FS er
høyt prioritert. Data benyttes i rapportering (DBH, SSB, NIFU STEP) til departement og i
interne styringsdokumenter (Utdanningsmelding, Rapport og planer). Dårlig datakvalitet vil
ikke bare få budsjettmessige konsekvenser, det vil også svekke muligheten til å foreta riktige
strategiske valg for utdanningsvirksomheten.
Behov for endrin er av teknisk art:
FS-styret gjør prioriteringer for bruken av ressursene. Det arbeides med flere prosjekt, som
videreutvikling av Studentweb, opptaksmodulen, godkjenningsmodulen, en modul for
emneplanlegging på nett og utvekslingsmodulen. FS-styret prioriterer ressurser til
anskaffelse av en rapport- og visualiseringsverktøy som skal tjene institusjonenes behov for
fremvisning av studiedata. Prosjektgruppen STAR har startet arbeidet med å spesifisere
standardrapporter til det nye verktøyet på vegne av samarbeidstiltaket FS. STAR skal være
en rapportløsning med fokus på visualisering av studiedata som på en effektiv og
brukervennlig måte støtter institusjonenes behov for styringsdata om utdanning. STARprosjektet grenser til datavarehusprosjektet for økonomidata ved UiB og Ui0. STARprosjektet skal være avsluttet 1. mars 2013. STAR har brukt rapportverktøyet Discoverer for
testing av rapportspesifikasjoner i påvente av anskaffelse av et eget rapport- og
visualiseringsverktøy. Discoverer fases nå ut fra leverandør (Oracle).
Grenser til andre s stemer som krever samordnin :
FS har grenser til andre system, blant annet gjennom databasejobber med filoverføring. Det
er dataoverføringer som er integrert i FS og leveres fra USIT. Eksempler er overføringene til
BIBSYS, Lånekassen og Samordna opptak. Det er i tillegg tre webapplikasjoner knyttet til FS
gjennom en ekstern database: SøknadsWeb, StudentWeb og EVUWeb.
Samarbeid med andre internt o eksternt om utviklin o drift av s stemet:
Driften av FS skjer lokalt ved IT-avdelingen. Nye versjoner overleveres fra USIT i Oslo.
Prioriterin av tiltak o vurderin av konsekvenser - for e et ne s stemer:
Ut fra en risikovurdering av FS, er viktige oppfølgingspunkt knyttet til hvordan det kan
arbeides med standardisering av rutiner for å sikre god datakvalitet uavhengig av hvilken
institusjon som registrerer data, hvordan det kan sikres nok kompetanse og kapasitet ved
små institusjoner for å sikre korrekt bruk av FS og risiko knyttet til at det er ulike modeller for
drift av FS blant institusjonene. Det er et prioritert tiltak å opprettholde tiltak for opplæring i
bruk av systemene, samt videreutvikle opplæring og tekniske løsninger for hvordan data kan
og bør brukes.
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Ephorus
Oppgaver:
Ephorus er et tekstgjenkjenningssystem for å avdekke mulig plagiering i innleverte
studentoppgaver og doktorgradsarbeider.
Behov for endrin er av teknisk art:
Det er få utviklingsbehov for Ephorus, men muligheten for å få oversikt over bruken av
systemet kunne vært forbedret. Det er ønskelig at digitale læringsressurser UB allerede gjør
tilgjengelig for universitetets brukere, kan inngå som kilder i referansekatalogen til Ephorus.
Da kan systemet sjekke tekstlikhet i innleverte arbeider også for disse kildene.
Grenser til andre s stemer som krever samordnin :
Systemet har integrasjoner med Mi side og Kark, emneansvarlige kan overføre innleveringer
direkte fra disse systemene. Universitetet tegnet ny avtale med Ephorus ved tilknytning til
rammeavtalen UNINETT har inngått for alle institusjonene. Avtalen løper fra 1. januar 2012
for to nye år, med opsjon for årlig utvidelse.

PAGA og PAGAweb
Oppcaver:
PAGA lønns- og personalsystem har vært i bruk ved UiB som grunnsystem for produksjon av
lønnsdata helt siden 2008. Siden høsten 2011 har det vært arbeidet med å gi ansatte tilgang
til den web-baserte delen av lønns- og personalsystemet og mulighet for å se registrerte
opplysninger om eget ansattforhold. Målet med å ta i bruk Pagaweb er å gi ansatte tilgang til
lønns- og personalopplysninger, samt å gi ledere på ulike nivå i universitetet bedre oversikt
over lønns- og personaldata for dem de har personalansvar for.
Utfordringer:
For å sikre en god innføring og bruk av systemet foregår implementeringen av systemet i
nært samarbeid med ledelsen på fakultet- og instituttnivå. Det er nødvendig med god
informasjon til samtlige ansatte og hensiktsmessig opplæring av de med tildelt rolle. POA og
ØA bistår med brukerstøtte, informasjons- og opplæringsmøter for de med spesifikke roller;
leder, stedfortreder for leder og variabellønnsattestanter (økonomikonsulenter). Paga og
PagaWeb som systemløsning utvikles og driftes av en ekstern leverandør. Dette gir
utfordringer med å få leverandøren til å prioritere utviklingsarbeid og nødvendige tilpasninger
for UiB. Det arbeides nå med språkversjoner av PagaWeb (engelsk/nynorsk). Registrering
skjema for sidegjøremål settes i bestilling. Bluegarden leverer standard uttrekk fra Paga
lønns- og personalsystem som lastes inn i en OA database ved UiB. IT- avdelingen har
utviklet en rapportløsning basert på disse dataene. Denne har gjort det mulig å definere
rapporter og statistikker som dekker behovet for styringsdata og ledelsesinformasjon
uavhengig av leverandørens prioriteringer med hensyn til rapportutvikling. Det arbeides med
kvalitetssikring av rapportbase i 2013 med vekt på sammenheng med rapportering til DBH.
Status for vedlikehold:
Mindre feilretting utføres jevnlig av leverandøren. Større endringer og innføring av ny
funksjonalitet skjer via 3-4 årlige oppdateringer. Det har medført en del testing fra UiB for å
avdekke feil og mangler ved systemet etter at slike oppdateringer er gjennomført.
Pålogging via Feide medfører at ansatte må logge seg av PagaWeb og lukke nettleseren for
at koblingen mellom PagaWeb og Feide skal brytes. Dette følges opp for å finne en løsning.
Behov for endrin er av teknisk art:
Nye regler for oppfølging av sykemeldte pålegger arbeidsgiver tettere oppfølging av
sykemeldte. Bluegarden har oppgradert HMS-modulen i PagaWeb for å gi bedre verktøy til å
gjøre dette i tråd med regelverket. UiB vil i løpet av januar 2013 vurdere HMS-modulen.
Grenser til andre s stemer som krever samordnin :
Det er overføring av ikke-sensitive personaldata fra PAGA til SEBRA, og fra SEBRA til andre
systemer (Cristin, Oracle HR, UiB.no). Overføring av organisasjonshierarki kan være aktuelt
(ePhorte). Når ansatte får tilgang til PagaWeb kan de oppdatere opplysninger om telefon via
PagaWeb. Det vurderes om opplysninger om telefonnummer for ansatte skal importeres til
telefonsentralen sine systemer via Sebra.
Samarbeid med andre internt o eksternt om utviklin o drift av s stemet:
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Ekstern samarbeidspartner er Bluegarden som leverer systemet. Intern samarbeidspartner
er IT-avdelingen (SEBRA-gruppen).
Prioriterin av tiltak o vurderin av konsekvenser - for e et ne s stemer:
Det er nå prioritert å gi alle månedslønnede ansatte tilgang til PagaWeb, Det forventes at det
vil gi bedre datakvalitet.. Det bør vurderes om UiB skal se nærmere på Bluegardens HMS
modul som ledd i arbeidet med å få bedre oppfølging av sykemeldte. Dagens kontrakt har
opsjon for forlengelse til oktober 2014. Etter det må det tas en avgjørelse knyttet til eventuell
overgang til et nytt system.

Compendia
Oppqaver:
Systemet gir oppdatert informasjon (på web) om lov og regelverk innenfor personalområdet.
Compendias HR- portal med personal- og lederhåndbok er kjøpt, Compendia stat er en del
av innholdet i disse håndbøkene, den andre delen av håndbøkene er UiBs egne regler og
rutiner. Håndbøkene (web) suppleres med egne retningslinjer og regler.
Samarbeid med andre internt o eksternt om utviklin o drift av s stemet:
Det er behov for samarbeid om ny ressurssider for ansatte (jf. Omtale foran). Aktuelle
spørsmål er hvilken informasjon som skal finnes i Compendia og hva vil være i ansattes
ressurssider. Informasjon i Compedia ses i sammenheng med informasjonen som er i
Regelsamlingen. Implementeringen krever samarbeid med IT- avdelingen.

Lydia
Oppoaver:
Lydia er et bygg- og driftsforvaltningssystem som ivaretar oppfølging av forvaltning, drift og
vedlikehold av bygninger. Systemet har oversikt og dokumentasjon for universitetets bygg.
Utfordringer:
Bedre utnyttelse av de forskjellige modulene. Systemet har større potensial enn det som
utnyttes. Systemet er utviklet med NTNU og UiB som sentrale brukere.
Status for vedlikehold:
Lydia v3.3 ble faset ut våren 2013 da den teknologiske plattformen ikke var mulig å
videreutvikle. Ny versjon er under implementering.
Behov for endrin er av teknisk art:
Lydia v5 fases inn i løpet av våren 2013. Den nye versjonen har forbedringer og endringer.
Grenser til andre s stemer som krever samordnin
Lydia har integrasjon med SEBRA, som er nødvendig for at systemet skal fungere for
brukerne. Systemet burde hatt integrasjon med Syllabus. Nå må data om rommene ved UiB
vedlikeholdes i begge system. Dette medfører ulike beskrivelser av samme objekt.
Samarbeid med andre internt o eksternt om utviklin o drift av s stemet:
Lydia driftes av IT-avdelingen. Utvikling skjer i samarbeid med Lydia og NTNU.
Prioriterin av tiltak o vurderin av konsekvenser - for e et ne s stemer:
Ferdigstille implementering av Lydia v5 og gi tilgang for studenter til å benytte brukerstøtte
gjennom Lydia

Kort— og adgangssystem
Oppgaver:
Adgangssystemet er del av universitetets sikkerhetssystemer og sikrer at autoriserte ansatte
og studenter får tilgang til hele eller deler av bygninger som er utstyrt med kortlesere.
Systemet styrer også hvilke tidsrom slike adganger skal gis.
Utfordringer:
Dagens tre adgangskontrollanlegg er under utskiftning til et nytt Lenel
adgangskontrollanlegg. Utskiftningen gjennomføres i løpet av 2013. I overgangsfasen er det
størst utfordring å holde dagens tre system oppdatert med persondata for kortholdere, fordi
dette arbeidet er basert på manuelle rutiner. Å bygge opp gode rutiner for tilgangshierarki,
drift og vedlikehold i samarbeid med alle enheter er en utfordring, og spesielt samarbeidet
mellom EIA og IT.
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Status for vedlikehold:
For de tre eksisterende system vil bare helt nødvendig vedlikehold bli utført frem til utfasing.
Dataoverføring vil skje flere ganger i døgnet fra SEBRA til Lenel, og data knyttet til pin-koder
og kortnummer overføres fra Lenel til SEBRA. Det vil være behov for vedlikehold av
kommunikasjonsløsningen som er laget av IT-avdelingen, i samarbeid med leverandøren av
adgangskontrollanlegget, Niscyah.
Behov for endrin er av teknisk art:
Ingen påviste behov.
Grenser til andre s stemer som krever samordnin :
Lenel har grense til SEBRA med toveis utveksling av data. Dataene som mottas fra SEBRA
benyttes til å etablere kortholdere i Lenels database, samt tildele generell adgang til lokaler
hvor ansatte og studenter skal ha adgang. Det er uttrykt ønske om integrasjon med Syllabus
for å gi aktivitetsbaserte tilganger, men det er ikke igangsatt arbeid med dette.
Samarbeid med andre internt o eksternt om utviklin o drift av s stemet
Det vil være positivt å samarbeide med leverandøren av systemet Niscyah om utvikling og
implementering av andre delløsninger som kan effektivisere utstedelse av kort og tilganger.
Prioriterin av tiltak o vurderin av konsekvenser - for e et ne s stemer
Innføringen av nytt adgangskontrollanlegg vil i en overgangsperiode kreve økt ressursbruk
ved EIA, spesielt ved Kortsenteret. Kortene vil bli produsert på egne skrivere og er tidligere
kjøpt produsert fra ekstern leverandør. Alle endringer i SEBRA kan ha konsekvenser for
adgangskontrollsystemet, det må være gode rutiner for kontroll over slike endringer.

Syllabus
Oppqaver:
Syllabus er et timeplanleggings- og rombestillingssystem for universitetet som registrerer alle
undervisningsbehov. Det lages kollisjonsmatriser for å unngå kollisjon i undervisning som
hører til emner som er del av samme studieprogram. I tillegg registreres alle rombestillinger i
systemet.
Utfordringer:
Den nye versjonen av Syllabus, Scientia Enterprise, har ikke gitt tilleggsfunksjonalitet, som
forespeilet på forhånd. Dette gjelder blant annet rapporter som gir oversikter over bruk av
rom som muliggjør bruk av systemet som grunnlag for internhusleieordningen, og det er
utfordrende å forholde seg til ekstern leverandør, som er lite lydhør for de norske
universitetenes behov. Scientia Enterprise er ikke tatt i bruk ved alle fakultet, men er testet
ved Det juridiske fakultet. I Syllabus skjer det to overføringer fra FS i året. Brukerne ser ikke
alltid sammenhengen mellom data som ligger i de to systemene. Dette fører til at
datakvaliteten i forarbeidet (FS) reduseres, og det øker presset på etterarbeid (Syllabus). De
dårlige grunnlagsdataene medfører at det er begrenset i hvilken grad de kan brukes i
statistikk og rapportering.
Behov for endrin er av teknisk art:
Det er ønskelig med kobling mot adgangskontrollsystemet. Det er ingen kobling mellom data
i Lydia og Syllabus, og heller ingen kobling mot utstyrsdata registrert ved IT-avdelingen. Hvis
Syllabus skal være datakilde for denne typen informasjon kreves det utvikling av integrasjon
med økonomisystem, med tanke på internfakturering for bruk av rom eller til bruk i statistikk.
Grenser til andre s stemer som krever samordnin :
Syllabus får data fra FS i en enkelt overføring av timeplandata per semester. Det tilbakeføres
ikke data fra Syllabus til FS. Dataene benyttes for å ferdigstille timeplanleggingen. Ferdige
timeplaner publiseres på eksterne nettsider og i Mi side. Via egne nettvisninger kan
fakultet/institutt be om endringer i timeplanene, det følges opp manuelt av SA med endring i
Syllabus, som igjen oppdaterer visningen på nett og i Mi side.
Samarbeid med andre internt o eksternt om utviklin o drift av s stemet:
Både Syllabus og rombestillingssystemene på web driftes av IT- avdelingen. Videreutvikling
gjøres av Scientia for systemet, mens integrasjonene vedlikeholdes av IT-avdelingen.
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Oracle Financials
Oppgaver:
Oracle Financials inngår i Oracle E-Business Suites Oracle Applications og har vært benyttet
i økonomistyringen ved UiB siden 1999. Systemet er et budsjett- og regnskapssystem med
en kombinasjon av fem moduler som leverer tall til hovedbok:
Accounts Payable mot leverandører
Accounts Receivable mot kunder
General Ledger som er hovedbok
Assets som håndterer eiendeler
Cash Management mot banker

Utfordrinder:
En utfordring er at systemet skal oppgraderes til en nyere versjon enn den som brukes i dag.
Dette er en omfattende jobb som krever et grundig forarbeid, planlegging og gjennomføring.
Status for vedlikehold:
Oracle E-business suite driftes av USIT gjennom det såkalte BOT- samarbeidet (NTNU, UiB,
Ui0). Mer omfattende vedlikeholdsoppgaver er inkludert i BOT aktivitetsplan. Videre
aktiviteter fremover er utrulling av e-faktura løsning til andre norske kunder, samt at en må
tilrettelegge e-faktura løsningen for utenlandske kunder. U10 og NTNU har foreløpig ikke tatt
i bruk e-fakturaløsningen.
Behov for endrin er av teknisk art:
Økonomisystemet har vært i drift siden 1999. Oracle trapper ned support av dagens versjon,
og det arbeides med en oppgradering fra versjon 11 til versjon 12. Hovedprosjektet startet
feb-13 og produksjonssetting av ny versjon er planlagt innen første halvår 2014. På noe sikt
må det vurderes om det bør gjennomføres en ny anbudsrunde for valg av økonomisystem.
Fortsatt samarbeid med Ui0 og NTNU i BOT vurderes som viktig. I forbindelse med dette er
det nedsatt en prosjektgruppe som skal levere rapport til BOT styret i slutten av 2012.
Grenser til andre s stemer som krever samordnin :
Oracle Financials har grensesnitt til PAGA, SEBRA, BasWare PM og IP og til andre
systemer ved UiO/USIT. Registerdata (kontostreng, prosjekt, aktivitet) overføres fra Oracle til
PAGA, mens PAGA returnerer lønns- og reiseregningstransaksjoner til hovedbok og
prosjektmodul. Oracle HR henter person- og organisasjonsinformasjon fra SEBRA som
brukes i prosjektmodulen. BasWare PM og IP henter kontostreng (inkludert PA) og
leverandør informasjon fra Oracle og annen informasjon, som bilagsnummer og
betalingsdato. Oracle leverandørreskontro henter fakturaene fra BasWare IP for utbetaling
og overføring til hovedbok.
Samarbeid med andre internt o eksternt om utviklin o drift av s stemet:
For Oracle Financials har universitetene i Bergen, Oslo og Trondheim etablert BOTsamarbeidet, med felles prosedyrer for anskaffelse og drift. Vurderingen er at dette gir en
svært kostnadseffektiv løsning uten at det går på bekostning av institusjonenes egenart.
BOT-samarbeidet inkluderer BasWare-familien. IT-avdelingen, UiB bidrar på driftssiden.
Prioriterin av tiltak o vurderin av konsekvenser - for e et ne s stemer:
For å sikre stabil drift, og optimal og effektiv utnyttelse av systemene, er det opprettet en
systemgruppe ved UiB. Dette vurderes som viktig for å oppnå høy kompetanse om
verktøyene og for å skape et miljø for dem som arbeider med innføring, drift og opplæring i
systemene. Det var et mål fra Direktoratet for forvaltning og IKT at alle offentlige
virksomheter skal motta elektronisk faktura på standard format i 2012. Det ble tilrettelagt for
utsendelse av e-faktura i BIS prosjektet, og høsten 2012 ble e-faktura løsningen satt i
produksjon. Arbeidet med oppgradering av Oracle til versjon 12 pågår, hovedprosjekt starteti
i februar 2013. Ny versjon er planlagt startet første halvår 2014. Support for eksisterende
versjon opphører i desember 2013, og ny versjon bør være på plass tidlig i 2014.
Oracle Project Accounting
Oppgaver:
Som redskap for håndtering av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) brukes
prosjektregnskapssystemet Project Accounting (PA). Ved UiB fungerer dette som en
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integrert del av økonomisystemet, selv om det ikke inngår som en egen modul i Oracle
Financials. PA har vært i drift siden 2009, og bruken må fremdeles kunne sies å være i en
startfase. Alle aktive prosjekter er lagt inn og følges opp via PA. Systemet muliggjør
oppmerksomhet om nødvendig utvikling av tjenlige prosesser for prosjektoppfølging.
Utfordrinper:

PA brukes for å følge opp den ekstern finansierte delen av økonomien. Oppfølging av BOAøkonomien gir andre utfordringer enn for den grunnfinansierte virksomheten. Det har vært
krevende å bygge tilstrekkelig kompetanse i organisasjonen på dette feltet. PA gir bedre
oversikt og kontroll over BOA-virksomheten, men det gjenstår oppgaver med opplæring,
utvikling av rapportmuligheter og tilpasning til UiBs finansieringskilder for BOA.
Status for vedlikehold:
Prosjektmodulen er inkludert i Oracle E-business suite, driftet av USIT i BOT samarbeidet.
Behov for endrin er av teknisk art:
Samme som for Oracle Financials.
Grenser til andre s stemer som krever samordnin :
Se tilsvarende punkt under Oracle Financials.
Samarbeid med andre internt o eksternt om utviklin o drift av s stemet:
Prosjektmodulen er en del av Oracle økonomisystem som driftes av USIT, men verken Ui0
eller NTNU bruker modulen.
Prioriterin av tiltak o vurderin av konsekvenser - for e et ne s stemer:
Se tilsvarende punkt under Oracle Financials.
Rapporverktøy
Oppgaver:

Et rapportverktøy skal brukes brukt til innsamling, sammenstilling, lagring, rapportering og
analyse av data. Ui0 og UiB har utviklet en datavarehusløsning med utgangspunkt i
økonomisystemet. Det er lastet studiedata fra FS inn i datavarehuset. Fra innføring av
økonomisystemet i 1999, har Discoverer vært det primære rapport- og analyseverktøyet.
Utfordringer:

Det er nye behov og krav til rapporter, det betyr et kontinuerlig utviklingsarbeid. Å stille
sammen av data fra ulike kilder er noe av nytten ved et datavarehus. Ulik bruk av stedkoder
og ulik praksis for registrering av produksjonsdata og ressursdata gir utfordringer. Discoverer
er i IT-sammenheng et gammelt produkt og videreutvikles ikke fra leverandørens side.
Systemet må på et tidspunkt erstattes av en ny rapportløsning. Det er både en teknisk og
samordningsmessig utfordring. Det er krevende å erstatte Discoverer fordi systemet brukes
av mange fellessystem. Mange parter har interesser og til dels ulike behov og ulikt perspektiv
på tid for et slikt skifte. Samtidig er det bra om flest mulig velger samme verktøy for å oppnå
mer kostnadseffektiv og tryggere drift. NTNU implementerer Cognos. FS har gjennomført et
anbud på rapportløsning for et behov som i utgangspunktet er begrenset til en ren
rapportløsning for studiedata. NTNU -systemet kan brukes ved virksomhetsstyring.
Status for vedlikehold:
Datavarehuset erstattet den lokale rapportbasen for økonomidata i juni 2011. Datavarehuset
driftes av USIT. Så langt er det bare lagt ut rapporter for økonomidata i datavarehuset, men
pågår testing av data fra andre administrative systemer (som FS, Cristin, ikke-sensitive
PAGA-data og etterhvert Lydia). Discoverer ble oppgradert fra versjon 10 til 11 i desember
2011, og i 2012 er nye servere satt opp med database versjon 11g.
Behov for endrin er av teknisk art:
Rapportbasen/datavarehuset virker etter formålet, men bør videreutvikles for å kunne sette
sammen data fra flere system for ressursanalyse. Det krever importprogrammer/grensesnitt.
Rapportverktøyet Discoverer bør også fornyes.
Grenser til andre s stemer som krever samordnin :
Datavarehuset henter data fra Oracle økonomisystem og har databaselink til BasWare
systemene og potensielt flere system. Discoverer er installert på applikasjonsservere i IT avd
Samarbeid med andre internt o eksternt om utviklin o drift av s stemet:
USIT og IT-avdelingen, UiB
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Prioriterin av tiltak o vurderin av konsekvenser - for e et ne s stemer:
Det må drøftes om universitetet kan samordne rapportløsninger for støttesystemene i et
felles rapportverktøy som kan gi edre grunnlag for overordnede analyser av virksomheten
innenfor prioriterte områder som samsvarer med universitetets strategi.
BasWare IP og BasWare PM
Oppgaver:

Fakturabehandlingssystemet BasWare IP er tilknyttet regnskapssystemet for håndtering av
inngående fakturaer. For bestillinger benyttes BasWare PM. Bestillingssystemet er en
forutsetning for å kunne oppfylle statens reglement for anskaffelser. Bestillinger kan være
knyttet til UiBs avtaleleverandører, eller gjort som fritekstbestillinger hos andre leverandører.
Utfordrinper:

Innføringen av et elektronisk bestillingssystem har vært en krevende prosess. Nå går ca 25
% av bestillingene gjennom systemet og selv om bruken er økende, gjenstår mye.. Bruk av
systemet vil bidra til at krav om konkurranse og dokumentasjon ved kjøp blir oppfylt.
Dagens omposteringsløsning er svært ressurskrevende fordi den er basert på manuelle
rutiner og papirflyt.. Elektronisk løsning tas i bruk i løpet av 2012. Økonomiavdelingen
vurderer også å ta i bruk BasWare kontraktsmodul (CM). Modulen ble anskaffet og installert
samtidig med BasWare IP (fakturasystem), men det er behov for flere lisenser og justeringer
før den kan tas i bruk. Modulen vil gi effektivisering ved å kunne godkjenne enkeltkontrakter
i stedet for hver enkelt faktura. I tillegg vil den gi bedre kontroll med fremtidige kostnader
(disposisjonsregnskap). Det vurderes om modulen skal tas med på aktivitetsplan for 2013.
Status for vedlikehold:
BasWare IP driftes av IT avdelingen. BasWare PM er en ASP løsning som driftes av
BasWare via underleverandør Rackspace i London.
Behov for endrin er av teknisk art:
BasWare systemene er nylig oppgradert, det er ikke behov for større endringer på kort sikt.
Grenser til andre s stemer som krever samordnin :
Det er grensesnitt mellom BasWare PM og IP. I tillegg har BasWare systemene grensesnitt
til Oracle økonomisystem, samt at Datavarehuset henter data fra BasWare systemene.
Samarbeid med andre internt o eksternt om utviklin o drift av s stemet:
BasWare PM driftes av BasWare via underleverandør Rackspace. Basware PM er også
koblet mot ehandelsplattformen for offentlig sektor som driftes av IBX Group (Capgemini).
Koblingen bidrar til at det kan lastes inn elektroniske kataloger fra leverandører gjennom IBX
Groups verktøy, Content Workbench. BasWare IP driftes av IT avdelingen ved UiB.
Prioriterin av tiltak o vurderin av konsekvenser - for e et ne s stemer:
Det er et krav at statlige etater skal kunne motta faktura elektronisk på standardformat. UiB
har inngått avtale med en del leverandører om at de sender elektronisk faktura, og målet er å
inngå avtaler slik at alle "store" leverandører sender e-faktura.
Innkjøpsportalen (KAS - Kontraktadministrasjonssystem)
OPpgaver:

Innkjøpsportalen er en webbasert applikasjon for håndtering og dokumentasjon av
strategiske innkjøp og forvaltning av kontrakter. Portalen har ulike moduler og brukes som
støtteverktøy for innkjøpskontoret og ellers til strategisk innkjøpsarbeid. Systemet er utviklet
av Firstventura Solutions AS og ble satt i produksjon i 2007. Innkjøpsportalen er ikke et
bestillingsverktøy, da dette komplementeres i bestillingssystemet, Basware PM.
Utfordrinper:

Hovedutfordringen ved innkjøpsportalen er at denne applikasjonen ikke lengre utvikles av
Firstventura Solutions AS og ble avviklet av leverandøren i 2010. Dette skaper problemer for
oppdatering, videreutvikling og brukerstøtte fra leverandørens side.
Status for vedlikehold:
Dagens versjon driftes og vedlikeholdes av IT-avdelingen. Endringer og tilpasninger foretas i
samarbeid med kontor for innkjøp.
Behov for endrin er av teknisk art:
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Fordi innkjøpsportalen ikke lengre videreutvikles, foregår det nå forhandlinger i forbindelse
med anskaffelse av et nytt kontrakt- og konkurransesystem. Forhandlingene startet i slutten
av oktober 2012. Arbeidet gjøres i samarbeid med NTNU og Ui0.
Grenser for andre s stemer som krever samordnin :
I dagens løsning av innkjøpsportalen er det ingen grenser til andre administrative systemer. I
en eventuell ny løsning vurderes grenseflater med FEIDE, Doffin og Basware PM. Flere
løsninger i markedet kan tilby en integrasjon med eforater.
Samarbeid med andre internt o eksternt om utviklin o drift av s stemet
Innkjøpsportalen driftes av IT- avdelingen ved UiB.
Prioriterin av tiltak o vurderin av konsekvenser - for e et ne s stemer
Det er lovpålagte krav til dokumentasjon i forbindelse med konkurransegjennomføring
i
offentlig sektor. Kunnskapsdepartementet påla institusjonene å innføre støttesystemer i
tildelingsbrevet i 2006.

Adra-Match
Oppgaver:
Adra Match er et avstemmingssystem. Systemet effektiviserer avstemmingsarbeidet, og det
brukes til å avstemme banktransaksjoner. Transaksjonsfil fra banken og tilsvarende fil fra
økonomisystemet blir lastet inn i Adra Match, hvor filene blir automatisk avstemt.

Utfordringer:
Adra Match har informert om at versjonen Account Match (AM9), ikke blir videreutviklet. Kun
alvorlige feil blir utbedret. Det garanteres heller ikke at plattformen vil være kompatibel med
fremtidige endringer i omkringliggende IT infrastruktur hos sine kunder. Kundene anbefales å
oppgradere til ny versjon.
Status for vedlikehold:
Dagens versjon driftes og vedlikeholdes av IT-avdelingen i samarbeid med
økonomiavdelingen UiB. Endringer og tilpasninger foretas i samarbeid med
Regnskapsseksjonen.
Behov for endrin er av teknisk art:
Ettersom dagens versjon ikke vedlikeholdes, er det igangsatt forhandlinger med eksisterende
leverandør om å oppgradere dagens løsning.
Grenseflater for andre s stemer som krever samordnin :
Transaksjonene fra økonomisystemet hentes fra rapport i datavarehuset og lastes inn i
avstemmingsverktøyet.
Samarbeid med andre internt o eksternt om utviklin o drift av s stemet:
Adra Match driftes av IT- avdelingen.
Prioritering av tiltak og vurdering av konsekvenser - for eget(ne) systemer:
Ny løsning kom på plass i 2013 slik at brukerne er godt kjent med systemet før årsoppgjøret.

ePhorte
Oppgaver:
UiB har brukt ePhorte saksbehandlings- og arkivsystem som helelelektronisk arkiv siden
2006, inkludert funksjonalitet som understøtter saksbehandlingen. ePhorte-løsningen
benyttes av alle UH-institusjonene, der de fleste er med i en felles anskaffelse. Alle offentlige
institusjoner er pålagt å følge norsk arkivstandard. ePhorte er basert på norsk arkivstandard
NOARK-4. Ny arkivstandard (NOARK-5) kom i 2009. Institusjonenes kontrakt er utløpt, og ny
anbudsrunde gjennomføres for å gjøre endringer i systemet og gå over til NOARK-5.
Sammen med Ui0, NTNU og UiT utredes mulighetene for å ha felles vurdering av saks- og
arkivarbeidet i større bredde.

Utfordringer:
Innfasingen av klienter som bruker Windows 7 med Office 2010 fører til enkelte problemer for
bruken av ePhorte. Leverandøren gir ikke garantier for at denne versjonen av ePhorte fullt ut
er kompatibel med Office 2010. Testing har vist at vanlig bruk går greit med win7, men at
skanning og utvalgsbehandling må skje fra en klient med Windows XP. Uninett FAS har
informert at dagens løsning for ePhorte vil driftes i overskuelig framtid.
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Status for vedlikehold:
Lisenskostnadene er relativt høye (20 000 kroner per lisens som engangskostnad og årlige
vedlikeholdskostnader på 5000 kroner). Det er nødvendig med en lisens per skannerklient.
Behov for endrin er av teknisk art:
Riksarkivet har endret arkivformatstandarden til PDF/a, som obligatorisk krav. For å bruke
ePhorte, må tredjeparts programvare brukes for skanning av dokumenter til ePhorte (pixedit).
Grenser til andre s stemer som krever samordnin
ePhorte har få tekniske grenser til andre administrative verktøy og systemer. ePhorte har
berøringspunkt med rekrutteringssystemet (JobbNorge), lønns- og personalsystemet PAGA,
Felles studentsystem og kontraktsadministrative systemer.
Samarbeid med andre internt o eksternt om utviklin o drift av s stemet:
ePhorte driftes av USIT for Uninett FAS, som er tjenesteleverandør for alle institusjonene.
Prioriterin av tiltak o vurderin av konsekvenser - for e et ne s stemer:
Ved UIB er det behov for en mer systematisert og gjensidig forpliktende dialog om
grensegangen mellom ulike arkivsystemer (de generelle systemene og ePhorte). I dag
registreres et svært stort antall skjema manuelt, spesielt innenfor studieadministrasjon.
Løsning for automatisk skjemaimport til ePhorte bør vurderes og utredes. Dagens
driftsløsning for ePhorte innebærer at det er mange ulike aktører med ulike roller i ePhorte
(UIB, egen IT-avdeling, Uninett FAS, USIT, EdbErgogroup og Gecko Informasjonssystemer).
Erfaring har vist at dagens driftsmodell for ePhorte til tider har vært krevende og at ansvar
ikke alltid har vært entydig plassert. Det gjelder spesielt i situasjoner for feilretting og
sikkerhet. Det kan tenkes ulike modeller for utvikling og drift av saksbehandlings- og
arkivsystem(er). Et samarbeid med Ui0, NTNU og UiTø er under planlegging.

CIM—beredskapssystem
Oppoaver:
CIM systematiserer og organiserer rutinemessige oppgaver i en beredskapssituasjon. CIM
benyttes blant annet av regjeringens krisestøtteenhet for alle departementene, kommune,
fylkesmennene og er innkjøpt av Helsedirektoratet. Kunnskapsdepartementet vurderer en
felles rammeavtale for UHR-institusjonene. CIM har verktøy for alle deler av hendelse- og
krisehåndteringen, fra risiko- og sårbarhetsvurdering, beredskapsplanlegging, til daglig
hendelseshåndtering, opplæring og trening, krisehåndtering og evaluering. Funksjonalitet og
tjenester i systemet for beredskapsoppgaver er testet og relevans i forhold til andre systemer
ved UiB vurderes.
Utfordrincler:
Slik systemet er, må det brukes jevnlig for å bli effektivt utnyttet. CIM er ikke bra nok testet
på beredskapsområdet. Det anbefales å videreføre dialogen med leverandøren One Voice
med sikte på grundigere pilotprosjekter.

4. Kostnader knyttet til drift av IT-Iøsningene
Ressursbruken til IT-systemer kan deles i to hovedkategorier, indirekte og direkte kostnader.
De indirekte kostnadene er lønnskostnader knyttet til personell som har ulike funksjoner opp
mot støttesystemene, mens de direkte kostnadene i hovedsak er knyttet til lisenser og kjøp
av konsulenttjenester.
Systemer som i stor grad driftes, vedlikeholdes og utvikles ved kun bruk av interne ressurser
er den egenutviklede løsningen for SEBRA (som sikrer forbindelsen mellom personer og
elektronisk identitet) og webprosjektet som baserer seg på åpen kildekodeløsning.
De fleste andre systemene har også et element av eksterne kostnader, i hovedsak knyttet til
lisenser og driftstjenester. Når det gjelder Cristin (som rapporterer faglig aktivitet) er en sum
fra hver av institusjonenes budsjett blitt omgjort til en bevilgning direkte til Cristin fra KD, slik
at ingen kostnader synlig over UiBs budsjett. Noen av de mer virksomhetskritiske systemene
har følgende kostnadsbilde i 2013 for kostnader til lisenser, drifts- og konsulenttjenester:
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Tabell 3: Kostander til lisens, drift o konsulenttjenester (utvalg s stemer)
2012 mill.
2013 mill.)
Pa a — ersonals stem
6,7
7,4
Oracle -økonomis stem
3,7
4,9
Datavarehus —ra orterin
0,8
0,8
Basware —faktura
0,7
1,0
Basware - PM/innkb
0,8
1,6
E horte —sak/arkiv
0,9
0,8
FS —felles students stem
1,4
1,4
Bibs s —bibliotek
2,7
2,6
Sum
17,7
20,5

Pa a —lønns- o ersonals stem
Eksterne kostnader for bruk av PAGA har et budsjett for 2013 på 7.4 mill. kroner. I hovedsak
gjelder dette lisenser og lønnsslipproduksjon. Økning fra 2012 skyldes kjøp av flere
weblisenser.
Oracle E-Business suite —Økonomis stem
Eksterne kostnader i 2013 budsjettert til 4,9 mill. kroner, inkludert R12 kostnad på 1,5 mill.
Datavarehus
De eksterne kostnadene er de samme i 2013 som i 2012, 0,84 mill. kroner, jevnt fordelt
mellom drift og utvikling.
BasWare IP —inn ående fakturabehandlin ss stem
Eksterne kostnader i år 2013 har et budsjett på 0.95 mill. kroner. Over halvparten av
kostnadene er faste lisenskostnader og avgifter. Budsjettet inkluderer en betydelig økning i
transaksjonsavgifter grunnet økt bruk av e-fakturaer.
BasWare PM o Innk'ø s ortal KAS
Eksterne kostnader for er budsjettert til 1.6 mill, kroner i 2013. Disse er relatert til lisens og
årlig abonnement på e-handelsplattformen. Økningen fra år 2012 skyldes prosjekt for å
innføre nytt kontrakt- og konkurransesystem (KAS).
E horte —Sak- arkiv
Eksterne kostnader for 2013 er 0,75 mill. kroner, i hovedsak årlige lisensavgifter, samt
innkjøp av nye lisenser.
FS —Felles students stem
Eksterne kostnader er budsjettert til 1,36 mill. kroner. Årlig avgift betales til Ui0.
BIBSYS - Biblioteks stem
Årlig avgift betales til NTNU. Budsjettet for 2013 er 2,60 mill. kroner.
5. Prioritering av prosjektene
I det følgende omtales prioritering av prosjekter innenfor de systemene som er beskrevet
over. Det er gjort vurderinger av hvor virksomhetskritiske systemene er, kostnader og
tidsrammer. I tillegg til prosjektene som er beskrevet over, foregår det utviklingsarbeid
innenfor en rekke andre systemer.
Prioriteringene tar utgangspunkt i situasjonene ved UiB og en analyse av fremtidige behov.
Samtidig skjer det i tillegg mye innenfor de nasjonale systemene, spesielt BIBSYS, Cristin og
FS. Fremtidige valg av rapportverktøy og økonomisystem er også styrt av nasjonale
prosesser, der særlig dialogen med Ui0 og NTNU gjennom BOT-samarbeidet er viktig.
UiBs muligheter til å påvirke utviklingen knyttet til disse systemene er i stor grad avhengig av
hvordan institusjonen er involvert, i styreposisjoner og arbeidsgrupper. Det er vurdert som
viktig å ha et bevisst forhold til dette og sørge for å allokere ressurspersoner til ulike
prosjekter. Det er også viktig å understreke at universitetet har begrenset påvirkning på
kostnadsnivået i en del av de landsomfattende prosjektene. I det videre arbeidet med
prioriterte prosjekter er det viktig å forsterke koordineringen og samspillet mellom dem som
har systemansvar og faglig og administrativ ledelse.
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Prosjekter med høy prioritet i perioden 2013-2017:
www.uib.no
Prosjektet skal ferdigstilles ved utgangen av 2014 og inkluderer etablering av ressurssider for
ansatte på en Drupal-plattform. I tillegg skal det vurderes om et fremtidig LMS, som
erstatning for Mi side, kan integreres i en Drupal-løsning innenfor en tidsramme på 3-4 år.
Mi side
Dagens plattform er foreldet og må fases ut i løpet av en treårsperiode. Det foreligger en
behovsutredning. Spesifisering av krav gjennomføres i 2013. Deretter vurderes Drupal som
mulig basisløsning.
DigUiB
Prosjektet er avhengig av å ha tilstrekkelige ressurser til kjøp og testing av alternative
systemer. Uavhengig av valg av system, vil det kreves tilpasninger i dagens Mi side-løsning.
Ephorte
Avtalen om Ephorte er gått ut, løsningen fases ut i 2013. Det utarbeides kravspesifikasjon
med sikte på snarlig anbudsforespørsel i samarbeid med Ui0, NTNU og UiTø.
Kostnadsrammene for prosjektet er ikke avklart.
Pagaweb
PagaWeb ble tatt i bruk i hele organisasjonen i 2012. Dagens kontrakt med Bluegarden går
ut høsten 2014. Anskaffelse av et nytt lønns system er en tidkrevende prosess. Derfor er det
besluttet å gå i direkte forhandlinger med Bluegarden om en forlengelse av nåværende
avtale for 2 til 4 år. En generell konkurranse om nytt lønnssystem planlegges i 2017.
Økonomisystemet
Universiteter bytter ikke økonomisystem ofte. Dette skyldes blant annet høye kostnader ved
å bytte system. Hvordan anskaffelsen av neste økonomisystem treffer tidsmessig i forhold til
når markedet går over til skybaserte tjenester, er et usikkerhetsmoment. Ytterpunktene er at
tjenester leies og betales etter bruk (som antall transaksjoner eller medlemskapsmodell),
eller at leie og eie blir likeverdige løsninger. Handlingsrommet for valg av økonomisystem
vurderes. En eventuell innføring av nytt økonomisystem tar normalt tre til fire år.
Fordi support av dagens Oracle R11 versjon opphører fra og med desember 2013, ble det
besluttet å oppgradere til neste hovedversjon R12 våren 2012. Dette skjedde i BOT-regi. Ny
versjon er planlagt satt i produksjon i første halvår 2014. UiB andel konsulentkostnader er
estimert til 2 millioner kroner. Oracle vil støtte R12 versjonen i lang tid fremover, noe som er
fordelaktig i for den pågående prosessen for å vurdere fremtidig valg av økonomisystem.
Rapportverktøy
Det drøftes om rapportløsninger innenfor ulike støttesystem kan samordnes i et felles
rapportverktøy som gir bedre grunnlag for overordnede analyser ut fra universitetets strategi.
Det er viktig å få til en sterkere koordinering av arbeidsprosesser på tvers av systemene. I
dag gir datavarehusprosjektet for økonomidata mulighet til å krysse data fra ulike
datasystem, som FS og Cristin.
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