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• Hva gjør Software Innovation 

• Hvorfor lanserer Software 

innovation cloud løsninger 

• Utfordringer i det offentlige Norge 

• Økonomi 

• Referansekunde 



“A megatrend is sweeping through the IT world:  

Cloud computing is revolutionising virtually all 

communication, work and business processes. New services 

are securing numerous benefits for corporate companies and 

public organizations.  

 

Suitable systems and solutions are needed if companies are to 

benefit from greater flexibility, lower costs and enhanced 

efficiency.” 

 

Kilde: Gartner 

Cloud computing 

Software Innovation må tilpasse og utnytte  

en global IT trend for å opprettholde sin posisjon i 

hjemmemarkedet og som en internasjonal aktør.  



 

360° Open Government – hybrid cloud 

 



Sandnes kommune: Open Government Cases  

opengov.cloudapp.net/cases/sandnes 

 

Kristiansand kommune: Open Government Meetings 

opengov.cloudapp.net/meetings/krs 

 

 

Lotteritilsynet:  

Offentlig journal 

 

360° Open Government – hybrid cloud 
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Public 360° Online – fullskala NOARK5  

Public 360° 

Online  
Data and logic in the cloud 

MS manage 

hardware 

SI (with MS) 

manage  

software 

Customer users 

Customer premises  Cloud 
(Microsoft Azure, hosted in NL and Ireland) 



Standardisert tjeneste  

LEVERANDØREN leverer en tjeneste som 

inkluderer; 

- Hardware og infrastruktur 

- Data sikkerhet og personvern 

- Siste versjon av programvare 

- Drift av tjenesten 

 

Plattformen er en infrastruktur for distribusjon 

av FELLESKOMPONENTER til bruk I 

offentlige virksomheter 

Kunde 

Kunde 

Kunde 

Kunde 

Kunde 

Kunde 



• Riksarkivets tolkning av arkivloven (1992)  ble distribuert i følgende 

pressemelding (Riksarkivets pressemelding ) der de tolker dagens 

lovgivning til ikke å åpne for å lagre eller behandle arkivverdig 

materiale  i nettskyer plassert i utlandet, også  innenfor EU – 

området. 

 

• Software Innovation anser at det ikke var lovgivers intensjon i 1992 

å begrense bruk av virkemidler i 2014 for å digitalisere offentlig 

sektor. 

 

• Software Innovation avventer pågående utredning på 

departementsnivå. 

Utfordringer i den norske markedet 

http://arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Om-oss/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Riksarkivaren-seier-nei-til-skyarkivering-i-utlandet


Hvorfor Cloud?  
Hvorfor nå? 

Redusere 

risiko og pris 

- utnytte en  

global 

infrastruktur  

Digitalisering  
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virksomheter 
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Svare på global 
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Hvorfor fullskala cloud nå? 

 Enterprise 
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Alta Havn, Narvik Havn, 

Envina, Rense, Vestfold 

Krematorium, 

Radiumhospitalets Legater, 

Remiks miljøpark, 

 



• Databehandleravtale basert på Datatilsynets mal: 

http://www.datatilsynet.no/Sikkerhet-

internkontroll/Databehandleravtale/ 

• Software Innovation oppfyller krav til sikkerhetstiltak etter 

personopplysningsloven og personopplysningsforskriften,herunder 

særlig personopplysningslovens § 13 – 15. 

• Risikoanalysen og spørsmålene under er basert på Datatilsynets 

retningslinjer: http://www.datatilsynet.no/Sikkerhet-

internkontroll/Risikovurdering/ 

• Plattformen AzureAzure, tjensestenivåene og sikkerhetsregime er 

tilgjengeligjort her: http://www.windowsazure.com/en-

us/support/legal/sla/ 

 

 

Sikkerhet  
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Økonomisk modell 

• Når du evaluerer en skyløsning må du huske på å 

sammenlikne like for like i forhold til investeringen 

du skal gjøre og andre alternativer 

• I Software Innovations skyløsninger er «alt 

inkludert» 

 

• Eksempel:  Alt i NOK Lokal installasjon Skyløsning

Antall brukere 30 30

Lisenskostnad 330 000

Årlig vedlikeholdskostnad 69 300 107 640

Tjenester innføringsprosjekt 400 000 100 000

Årlig konsulent for oppgradering 99 000

Årlig kostnad for infrastruktur 25 000

Pr. bruker pr. måned for 3 år 1 213 299

Lisenskostnad

Årlig vedlikeholdskostnad

Tjenester innføringsprosjekt

Årlig konsulent for oppgradering

Årlig kostnad for infrastruktur

Local Installation Cloud

Note: 

• En lokal installasjon og en skyløsning gir potensielt ulik verdi når det kommer til 

bruker-effektivitet, administrasjon, fleksibilitet, funksjonalitet, sikkerhet og risiko 



Norske sky kunder godt igang 



Software Innovation | N-1364 Fornebu Norway | +47 23 89 90 00 | www.software-innovation.com 


