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MUSIT – Ny IT-arkitektur, pilot og planleggingsfase 
Kort status av hva som er gjort pr. 30. august (juli-august 2016) 
 
 
Planleggingsfase: 

 Rapport fra planleggingsfase godkjent av MUSIT styre med et par mindre 
kommentarer i styremøte 23. juni 2016. 

 Styringsdokument for hovedprosjekt og overordnet testplan for pilot og 
hovedprosjekt godkjent av MUSIT styre i styremøte 23. juni 2016. 

 Planleggingsfasen avsluttet 23. juni 2016. 
 
Pilot: 

 Utviklingsarbeidet kraftig forsinket. Følgende tiltak iverksatt: 
o Forenkling av arkitekturen:  

 To av mikrotjenestene slås sammen (skaper mindre usikkerhet, 
kompliserte oppgaver kan løses mye enklere). 

 Mikrotjeneste for hendelser spesifikk for magasin (ikke generell 
for alt mulig, koden blir enklere å forstå og forvalte). 

 Innføring av Elastic Search utsettes. 
o Oppgaver defineres annerledes, mer fokus på helheten, bruk av 

storyboards. 
o Fokus på mer/bedre dialog mellom frontend- og backendutviklerne. 
o Fokus på tydelig kommunikasjon, være sikker på at motpart har forstått. 
o Bli flinkere til å be om litt hjelp for å komme på rett spor i 

problemløsning, trenger ikke finne ut av alt på egenhånd. 
o Full refakturering av hendelsestjenesten for å forenkle. 
o Unngå unødvendig generalisering og teoretisk tilnærming. 
o Strengere kodestandard/kodestruktur. 
o Sjekklister og strengere håndheving i kodegjennomgang for å ivareta 

god kodeskikk, testdekning, mm. 
o Strengere oppfølging av at estimater overholdes. 
o (Men, fortsatt opplærings- og veiledningsbehov). 

 Full gjennomgang av gjenstående arbeid med tanke på reestimering og 
replanlegging pågår (ferdigstilles denne uken). 

o Enkelte funksjonelle forenklinger avklares med referansegruppen for 
magasin. 

 Oppsett av utviklings- og testmiljø forsinket. Tiltak: 
o Tilgang på driftsressurs i USIT eskalert. 
o Noe av automatiseringen utsatt (vi er ikke avhengig av full 

automatisering for å få opp et miljø som fungerer). 
o Driftsressurs får mer støtte fra utviklere i prosjektteamet. 

 De første testdagene avtalt med referansegruppen for magasin. Vil bli 
gjennomført ved USIT 20. september og 4. oktober. Øvrige testressurser ved 
museene får innføring av medlemmene av referansegruppen og tester hver 
for seg. 

 Ny ekstern utvikler på plass 1. august. Har tatt tak i arkitekturen og foreslått 
forenklinger og sammenslåinger, samt strengere kodestandarder og 
oppfølging i kodegjennomgang. 
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 Kontrakt med systemarkitekt sagt opp. Har ikke klart å følge opp 
implementasjon av arkitekturen, sørge for kodekvalitet og testdekning mm. 
Heller ikke klart å kommunisere hva og hvordan implementere tenkt løsning 
på en forståelig måte. 

 En av DS-utviklerne sykemeldt 50%. 

 Lite aktivitet i juli på grunn av sommerferie. 
 
Lån og analyse: 

 Versjon 01 av overordnet kravspesifikasjon for analysemodul utarbeidet  av 
referansegruppen for analyse. Gruppen avventer tilbakemelding fra 
utviklingsteamet for ev. videre arbeid. 

 Referansegruppen for lån opprettet, men arbeidet har ikke kommet i gang. 
Planlagt oppstart i løpet av september. 


