
FORENKLET KRAVSPESIFIKASJON – FELLES DRIFTSLØSNING FOR 
GRATANGEN, IBESTAD, LAVANGEN OG SALANGEN KOMMUNER 
 
Tema Krav Kommentar 

Formål Kravspesifikasjonen skal definere 
krav til en universell plattform for 
felles drift av applikasjoner. 

Hensikten er at alternative 
driftsløsninger skal kunne 
sammenlignes. 

Alternative driftsløsninger Det er disse hovedløsningene som 
vil bli vurdert. 

 

Drift hos en vertskommune Serverparken er lokalisert til en 
kommune. Løsningen driftes av 
eget personell. 

Distribuert drift i kommunene Som ovenfor, men med distribuert 
serverpark. 

Utskilling av drift i egen enhet 
(IKF) 

Kommunene skiller ut driften i et 
eget interkommunalt foretak. 

Fjerndrift hos kommersiell 
aktør eller annen 
samarbeidende 
kommunegruppering 

Samme basiskrav for alle løsninger 
unntatt for løsning fjerndrift hvor 
det skal prises i to alternativer. 

Prises i to hovedalternativer: 
1. Kommunenes IKT-personell 

bidrar etter nærmere regler i 
driften. 

2. Leverandør står for komplett 
driftsløsning. 

Brukergrensesnitt   

Synlig for brukeren Beskriv brukergrensesnittet. Felles brukergrensesnitt i alle tre 
kommuner. Finnes for eksempel 
CMS som kan benyttes som 
intranett/internett/ekstranett. 

Arbeidsstasjoner Tynne klienter Et fåtall autoriserte unntak. 
   

Sikkerhet    

Tilgangskontroll    

Brukertilgang  Single sign-on  
Felles policy for oppbygging av 
brukernavn  

Vi ber om en anbefalt løsning  

Felles policy for passord Vi ber om en anbefalt løsning  
Fysisk sikring  I ht. lov og forskrift Tilgang for uautorisert personell 

Sikkerhet for sensitive data    

I ht lov og forskrift Beskriv system Sannsynliggjør at løsningen 
holder – for eksempel med 
referanse til etablerte løsninger. 

Fysisk sikring av data    

Utforming av datarom  Beskriv kort hvordan datarommet 
er sikret. 

 

Backup rutiner  Backup til disk – sekundær 
overføring til tape 

Full drift under back-up 
Redundans i systemet 
Krav til bakovertilgjengelighet 

Ekstra backupsett  Beskriv hyppighet I annet bygg 
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Tilgjengelighet    

Oppetider    

Oppetid  99,5% Utenom servicevindu 
Servicevindu mm  Maks 5 timer pr uke I praksis 1 servicevindu (tidligst 

kl 2100) og 1 restart pr uke 
Vaktordning  Heldøgnlig for driftsavbrudd Autorisert personell på plass max 

3 timer fra innmelding av drifts-
avbrudd  

Under backup  Full tilgang  

Brukerstøtte/opplæring   

Applikasjonsprogrammer Ingen. Leverandør og superbrukere i 
kommunene  

Kontorstøtte system Beskriv egen kompetanse Driftsorganisasjon og 
superbrukere i kommunene  

   
   

Leverandørstøtte   

Støtte til leverandører ifm. 
implementering av 
applikasjonsløsninger. 

  

   

Kapasitet   

Svartider Beskriv leverandørens kriterier Alle kommunene vil etter planen 
ha tilgang til bredbånd innen 
1.4.2006 

Lagringskapasitet  Tilstrekkelig lagringskapasitet for 
de opplistede applikasjoner og for 
kommuner på denne størrelsen 

Lagring av dokumenter og data – 
kf Kontor 2000 med skanning av 
dokumenter. 

Vurderingskriterier   

Kostnader  
Kvalitet  
Ytelse  
Kompetanse 

Vi er ønsker en dokumentasjon der 
de ulike løsningene kan vurderes 
opp mot hverandre på disse 
kriteriene.  

 
OKS, 16.12.2005 
 
Vedlegg: 

Oversikt over aktuelle applikasjoner 
 
 
 



Oversikt over applikasjoner
Lista er ikke komplett, men gir 
et grunnlag for sammenligning

Vedlegg.

Navn Leverandør

Sosial Familia (barnevern) Visma Gratangen og Lavangen BV Pro
Sosial Humanus (sosial) Visma Gratangen og Lavangen Sosio
Lege/helsestasjon Winmed (lege/helsest.) Profdoc Gratangen og Lavangen profdoc Vision
Fysioterapi ProMed (fysioterapi) Programvareforlaget Gratangen og Lavangen har private
Alle Kontor 2000 (kontorstøtte) IBM /IbisIKT Likt
Skoler Autoplan (timeplanlegging)
Skoler Wis Skole
Omsorg Profil (omsorg) Visma Gratangen Gerica og Lavangen Visma Profil
Omsorg 
/mottak/økonomi ShiftManager (turnusplan) KDO Gratangen ingenting og Lavangen Notus Turnus
Mottak MDAsylWeb (Asyl) Visma
Flyktningekoordinator MDFlyktning (Flyktning) Visma
Økonomi Skatt 2000 (skatt) IBM Likt
Økonomi Compello (faktura) IBM/IbisIKT Vurderes i Gratangen og Lavangen
Kultur Kriss
Mail Exchange (mail) Microsoft Lavangen ekstern og Gratangen på open source
Teknisk 
Landbruk Ájour

FagsystemAvdeling Merknader Prosjektgruppe IKT - K3 
samarbeidsprosjekt Gratangen, 
Lavangen og Salangen 


