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«He who fails to plan is 
planning to fail»

«Plans are of little importance, 
but planning is essential»

Winston Churchill

Hva sier erfaringen?

http://www.digi.no/juss_og_samfunn/2015/02/02/milliardsmell-for-navs-it-modernisering
http://www.digi.no/juss_og_samfunn/2015/02/02/milliardsmell-for-navs-it-modernisering
http://forskning.no/ledelse-og-organisasjon-bransje-ikt-informasjonsteknologi/2009/09/overskridelser-helt-normalt
http://forskning.no/ledelse-og-organisasjon-bransje-ikt-informasjonsteknologi/2009/09/overskridelser-helt-normalt


Oppgradering, migrering eller modernisering?

 Oppdatering

– Patching, ny release av eksisterende programvare

 Migrering

– Flytte eksisterende løsninger til ny plattform / ny infrastruktur. I et rent SAS 
miljø følger migrering ofte større endringer i programvaren (ny versjon) og / 
eller infrastrukturens livssyklus.

 Modernisering

– Implementere ny programvare / teknologi som øker funksjonaliteten, 
forenkler og effektiviserer bruken. Krever opplæring for at man skal 
nyttiggjøre seg de nye mulighetene som moderniseringen gir.

– Kilde til «SAS Proceedings» 
http://www.lexjansen.com/

http://www.lexjansen.com/


Hva betyr «modernisering»?

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi:

«Modernisering er praksisen som involverer å endre betingelser 
eller vilkår for organisasjoner, grupper av mennesker eller 
samfunnet som en helhet, på en måte som endrer privilegiene til 
gruppen i tråd med moderne teknologi eller moderne kunnskap.»

Fra det store norske leksikon:

«Modernisering, det å gjøre moderne, å omdanne etter tidens krav 
og smak; å fornye, bringe i samsvar med det nye og moderne; det 
at noe utvikler seg og fornyer seg.»

og

«I senere år er modernisering ofte brukt for å betegne 
effektivisering. Ordet brukes også om en tilpasning til teknologien i 
et informasjonssamfunn.»

Kun et godt forsøk…

http://snl.no/teknologi


IT-modernisering i Posten

“Det handler om å ha IT-systemer som er tilpasset fremtidens behov og 
henger sammen på tvers av virksomheten - og ikke baserer seg på mange 
ulike systemer fra oppkjøpte selskaper.»



Noen tanker rundt planleggingsprosessen…

 Lag et målbilde; sette felles forståelse og 
forventninger – og få riktig forankring.

 Vurdering av teknologi; rammevilkår og 
mulighetsrom.

 Vurdering av drifts- og forvaltningsmodell, 
SLA - krav

 Involvering; hvem-hvordan-når

 «Politikk»

Du står her

Planlagt teknisk 
plattform

???

SAS

Drift & 
Forvaltning

Hit ønsker du 
å komme



Viktige forutsetninger

 Status 

– Hvem er våre brukere, og hva har vi teknologi? 

– Målbilde på plass og forankret

– Hva er våre erfaringer med det vi har i dag, og 
hvordan det driftes og forvaltes?

 Forretningsprosessene er i endring, teknologien er i 
endring, brukerne er i endring; forretningens bruk 
av BI endrer seg.

– IT skal levere løsninger som understøtter 
forretningens BI behov

– Hva vi har, og eksisterende avtaler setter noen 
rammevilkår

– Vår teknologiske kompetanse påvirker våre 
vurderinger

– Vår forståelse av forretningsprosessene påvirker 
våre vurderinger

7



Hvor er vi i dag?

 Vi har etablert et generelt målbilde

 Vi må oppgradere og samtidig bytte 
infrastruktur – vi skal modernisere 

 Vi kartlegger alle BI løsninger med tilhørende 
infrastruktur, teknologisk og kostnadsmessig:

– Både fysiske virtuelle servere (skyløsninger?)

– UNIX / AIX, Linux, Microsoft, z/Linux

– Data lagres i Base SAS, SAS SPDS Server, 
DB2, og i «manuelle kilder»

– SAS, Qliktek, Microsoft, Hyperion / Oracle, 
Diver, IBM

 Dedikerte fagmiljø – ofte på ulike lokasjoner

 Hvem er våre brukere, og hva er deres 
egentlige behov? Hvilke krav følger av generell 
«IT modernisering»?
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Hvor skal vi, og hvordan kommer vi dit?

 Det er det store spørsmålet… og tema på 
«Del 2: Gjennomføring»
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