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Overordnet GAP-analyse 
 

• Deltakere i referansegruppen:  
– Torkel Johansen (VM), Eirik Rindal (NHM), Espen 

Uleberg (KHM), Torsten Eiriksson (UM), Monica 
Hansen (TmU) og Jarle Ebeling (USIT/DS). 

• Møter med deltakere i referansegruppen 
gjennomført nov-des 2015 

• Kort beskrivelse av tjenester/moduler utarbeidet 
– Vil bli sendt ut til koordineringsgruppene for 

forankring og kvalitetssikring 

• Overordnet konseptmodell for MUSIT utarbeidet 
• Matrise som viser GAPet utarbeidet 
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Utredning av teknologivalg 

• Det er laget utredninger av følgende: 

– Databaseteknologi 

– Plattform (operativsystem), økosystem og språk 

– Søkeindeks 

– Lisensiering av prosjektet 

• Beslutning om valg av anbefalt teknologi i 
styremøte 19. februar 2016 



Pilot 
• Magasinmodul besluttet som pilot 
• Referansegruppen for magasin: 

– Espen Uleberg (KHM), Monica Hansen (TmU), Karsten 
Hårsaker (VM), Dawn Williams (NHM), Marielle Bergh 
(UM), Heini Rämä (TmU) 

• Overordnet kravspesifikasjon utarbeidet av 
referansegruppen i januar 2016 

• Oppstart av pilot besluttet av styringsgruppen i 
møte 17. mars 2016 

• Oppstart av pilot 29. mars 2016 
• Pilot planlagt ferdig i løpet av juni 2016 



Konseptmodell magasinpilot 



Komponentskisse magasinpilot 



Videre arbeid (utenom pilot) 
• «Estimere» og planlegge hovedprosjekt 

– Estimere forholdstall mellom magasin og øvrige 
moduler, dette benyttes for å lage et grovt estimat for 
hovedprosjektets delleveranser 

• Prioritere moduler og velge de to-tre første som 
skal implementeres etter piloten 

• Utarbeide overordnet kravspesifikasjon og 
estimere utvalgte moduler 

• Utarbeide styringsdokument for hovedprosjekt 

• Utarbeide sluttrapport fra planleggingsfasen 



Prosjektinformasjon på Wiki 

• Underlagsdokumentasjon for 
planleggingsfasen finnes på 
https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Ny_IT-
arkitektur_MUSIT_planleggingsfasen 

• Underlagsdokumentasjon for piloten finnes på 
https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Ny_IT-
arkitektur_MUSIT_pilot 
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