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• Veien videre

• Bak oss ligger en lang og tung omstillingsprosess
• Dette er nå historie

• Det viktig fokus nå er veien videre
• Utgangspunktet burde være positivt

– Lite støy knyttet til endringen
– I hovedsak positive reaksjonen



Vi går steg for steg

• Omorganisering av it-virksomheten var første steg i 
en prosess

• Så langt i 2007 har det vært viktig å stabilisere og 
konsolidere it-organisasjonen

• Neste steg er å utvikle en strategi for IT avdelingens 
videre arbeid



UiB utfordringer fremover – et bakteppe

• UiB som organisasjon blir stadig mer avhengig av 
virksomhetskritiske system.

• Vi skal få presentert deler av dette i løpet av seminaret
• Vi skal og ha en diskusjon rundt CIO funksjonen.
• Den teknologiutviklingen stiller krav på en rekke 

områder
– Hvordan sikre at systemene bindes sammen?
– Systemkompetanse
– Plattformvalg
– Stabil infrastruktur
– Brukerstøtte
– Bestillerkompetanse





Oversikt over administrative 
systemer innenfor PØA sitt fagfelt
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Andre relaterte systemer

• Ekstern web prosjektet
• Studentrelaterte systemer

– FS
– LMS systemer

• Forskningsrelaterte systemer

– Frida
• Bibliotek

– Bibsys



IT –avdelingens rolle fremover

• IT –avdelingen vil på mange måter være navet i denne 
utviklingen

• IT-avdelingen må finne sin rolle og utvikle en strategi i 
forhold til den teknologiske utvikling vi nå ser.

• Strategi arbeid blir et viktig arbeid fremover og vil 
danne basis for avdelingens plassering og funksjon ved 
Uib fremover.

• Denne samlingen er viktig i forhold til de prosesser vi 
nå står overfor.
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