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VEDTAGET AF LEA
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Fælles beslutningsmodel – tidligere kaldet governance for projekter. Blev vedtaget i marts 2016.Det er vigtigt at pointere, at den fælles beslutningsmodel kun relaterer til projekter, der kan involvere AU IT. 



Den fælles beslutningsmodel er sat i værk for at:

1. Gøre det rigtige

2. Gøre det rigtigt

3. Skabe større synlighed og transparens

MÅLET

2

Oplægsholder
Præsentationsnoter
1) Prioritering af knappe ressourcer – brug de begrænsede ressourcer på de rigtige ting2) Gennemfør det vi har besluttet os for at prioritere effektivt, så vi når de fastsatte mål og følger op på, at det sker    Styrke planlægningen i projekterne mhp. endnu større succesrate i levering indenfor aftalt tid og kvalitet.3) Skabe større synlighed og transparens i projektporteføljen og prioriteringen af dem. Ved at arbejde mere med struktur og fælles processer vil det give noget tilbage igen.



1) Overblik

2) Prioritering

3) Gennemførelse

HVAD?
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Fra ide til prioriteret projekt for henvendelser der kan involvere AU IT Opdateret 09-03-2018

HenvendelserGode ideer

Prioritering

Godkendelse af 
igangsætning og prioritering

Samarbejd på tværs

Visitering af henvendelser

Projekt

Forvaltning/Mindre 
udviklingsopgave

Planlægning af porteføljen

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Den fælles beslutningsmodel handler om:1) hvordan man får overblik over alle udviklingsønskerne til AU IT.-   Alle de gode ideer/ønsker skal indsamles og eksistensregistreres. Det gør AU IT.De henvendelser der skal løses som projekter skal identificeres og der skal skabes overblik over dem.   De henvendelser, der kan løses som i forvaltningen eller som mindre udviklingsopgaver identificeres, der skal skabes overblik over dem og de lægges i backloggen til løsning.Øvrige henvendelser løses undervejs i visiteringen eller afsluttes  sammen med henvender uden løsning.2) hvordan man får prioriteret imellem det som så er blevet identificeret som projekter?LEA tager stilling til prioritering af alle nye projekter på månedligt møde og placerer dem i projektporteføljenAU IT udarbejder en porteføljeplan på baggrund af LEAs projektprioritering.LEA godkender porteføljeplanen, og dermed hvilke projekter der igangsættes, hvilke der prioriteres og den indbyrdes prioritering mellem projekterne.3) hvordan man samarbejder om at løse projekterne.Organisationen samarbejder på tværs om at løse projektet, forvaltnings- eller MIU-opgaven



HVORFOR?
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 AU IT

AU IT porteføljeindgang for projekter Opdateret 4/7-2018

Løses som forvaltning/
mindre udviklingsopgave

AU ITs 
projektportefølje

IT support

Ledelsesstrengen

IT 
Medarbejder

Linjeleder

En afdeling i AU IT

Kvalificering

Systemejer

Systemforvaltning for 
system

Kvalificering

StyregruppeProjektleder

Projekt i samarbejde med 
AU IT

Kvalificering

VD område, fakultet,
udvalg, centre m.fl

UNILED

LEA
Projektopgave?

Løs, afvis, videresend

Forvaltningsopgave?
Løs, afvis, videresend Systemansvarlig

Forvaltningsopgave?
Løs, afvis, videresend

ØNSKER 
OG BEHOV

STUD
VIP
TAP

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Ikke nødvendigt at kende i detaljen, men illustration af kompleksiteten.Sliden illustrerer begrundelsen for, at der er behov for en fælles beslutningsmodel.AU IT modtager hvert år talrige ønsker til projekter fra hele universitetet; langt flere ønsker, end AU IT har mulighed for at indfri.  De kommer fra alle dele af universitetet. Der er brug for en helhedsbetragtning.Beslutningsmodellen giver mulighed for mere synlighed omkring hvorfor det nogle gange er svært at ”komme igennem med noget”. Beslutningsmodellen giver også mere transparens i hvilke projekter der er prioriteret og hvorfor.Ønskerne kan: udspringe af ledelsesbeslutninger f.eks. på fakulteterne eller i universitetsledelsen. komme fra allerede igangværende projekter, f.eks. hvis projektet ser en god bussiness case i at udvide projektet eller igangsætte et delprojekt.komme fra den daglige systemforvaltning, hvor f.eks. lovkrav kan spille ind.komme via direkte henvendelse fra en medarbejder eller studerende på AU til en person i AU IT eller IT-supporten.Uanset hvor henvendelsen kommer fra, opsamles den i AU IT og registreres, så der prioriteres på tværs af helheden.Det som med fordel kan løses i forvaltningsorganisationen eller som mindre udviklingsopgave, kanaliseres derhen og fjernes fra projektporteføljen.Det som gennem dialog viser sig ikke at skulle løses alligevel, eksempelvis fordi der allerede findes en løsning et andet sted i organisationen, lukkes som afvist/løses ikke alligevel.
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Visiteringsprocessen Opdateret 28-06-2018

Registreres i service 
management systemet

Henvendelse 

Oprettes i projektporteføljen

Visiteringsformand klargør 
til visitering

Oprettes i 
forvaltningsbacklogDelopgaver undersøges 

af enkeltpersoner

Tovholder afslutter 
visiteringen og lukker sagen

Tovholder sikrer visitering

Ejer orienteret Dialog med ejer

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Uanset hvorledes henvendelsen kommer ind til AU IT, bliver den registreret i servicemanagementsystemet og brugeren får en kvittering for at henvendelsen er registreret.Alle henvendelser bliver tilknyttet en tovholder fra visiteringsudvalget, der sikrer at der bliver kigget på henvendelsen.Der kan være brug for at flere fra AU IT kommer ind over og bidrager til at undersøge og finde en løsning men tovholderen slipper ikke henvendelsen.Når der er kommet en konklusion på hvad der skal ske med henvendelsen sikrer tovholderen at brugeren/ejeren af henvendelsen bliver orienteret. Hvis henvendelsen resulterer i, at der skal oprettes et projekt, vil visiteringen have sikret at der er skrevet en kort projektbeskrivelse og at projektet er scoret.Når projektet er oprettet i projektporteføljen indgår det i den agile prioriteringsproces på samme måde som de øvrige projekter i pipeline.Formanden for visiteringsudvalget kan definere hvornår en henvendelse er et projekt.



Beslutningsmodellen består af følgende 7 beskrivelser: 

1. Fra ide til prioriteret projekt for henvendelser der kan involvere AU IT

2. Porteføljeindgange i AU IT 

3. Visiteringsprocessen

4. Forventninger til systemanvendelsen 

5. Styringssprincipper

6. Beslutningskompetence i rollerne omkring projekt og porteføljestyring 

7. Scoringsmodel for projektprioritering  

Som udmøntes i 2 konkrete projektoverblik på beslutningsmodellens hjemmeside

1. Porteføljeplan med tidshorisont for igangværende projekter

2. Overblik over prioriterede projekters indhold og kontaktoplysninger

BESLUTNINGSMODELLEN
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PFU - Porteføljeudvalg

Styregruppe

LEA

Beslutningskompetence i rollerne i forbindelse med porteføljestyring
Opdateret 26/2-2018

Projektleder

• Beslutter hvilke projekter, der skal prioriteres på baggrund af scoringsmodel og projektbeskrivelse udfyldt af projektejerne.
• Beslutter den endelige ressourcefordeling mellem projekter, MIU-pulje og systemforvaltning i AU IT på baggrund af oplæg fra PFU.
• Beslutter den indbyrdes prioritering imellem projekterne på baggrund af oplæg fra PFU.
• Beslutter prioritering i forbindelse med ændringer til projektporteføljen.
• Anviser budget for ufinansierede prioriteringer.
• Eskalerer til UNILED.

• Definerer hvornår en henvendelse er et projekt henholdsvis forvaltning eller MIU-pulje (Mindre udviklingsopgave).
• Godkender fravalg af projektmodel-leverancer i faserne.
• Kan afvise målarkitektur og løsningsdesign.
• Beslutter ressourceallokering af AU IT ressourcer til projekterne, herunder tildeling af projektleder.
• Udarbejder oplæg til prioritering i LEA med baggrund i de projekter LEA har sat på backloggen.
• Agerer på projekters sundhedstilstand og hjælper nødlidende projekter eventuelt via ledelsesstrengen.
• Godkender ændringsanmodninger der berører slutdato, eller arkitektur

• Afgør hvorvidt leverancer og ændringer kan realiseres indenfor projektets rammer. 
• Definerer projektets sundhedstilstand til månedlig statusrapportering.
• Definerer hvilke projektmodel-leverancer, der skal medtages i projektets gennemførelse. 

Fravalg godkendes af PFU.
• Eskalerer til styregruppen og/eller PFU ved ændringer eller udvidelser, som har 

indflydelse på AU ITs leverancer.

• Godkender projektets rammer i form af PID.
• Beslutter projektindhold indenfor projektets rammer.
• Indstiller til PFU om fortsat prioritering ved større ændringer eller udvidelser i projektomfang. 
• Godkender faseovergange og projektafslutning.
• Godkender leverancer og står inde for det faglige behov.
• Ejer effektmålene, forandringsledelsen og budgettet.
• Eskalerer til LEA via ledelsesstrengen ved uenighed med PFU om ændringsanmodninger

Proces for dialog om forventninger til systemanvendelsen Opdateret 26-02-2018
Systemejere/
supportchefer AU IT teamsPorteføljeenheden i AU IT PFU LEA
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Remindermail 
udsendes ca. 15/8

Forventninger til næste 
kalenderår indsendes 

senest 15/9

Mail

Forventninger til 
systemanvendelsen 
næste kalenderår 

inklusiv 
kategorisering og 

scoring

Orientering om 
prioritering via 
linjeledelsen

Behandling af 
prioritering og 
backlog på LEA 

møde

Dialog på 
systemejerforum om 
systemforvaltning og 

LEAs projektliste

Afhold bilaterale møder 
med systemejere og 

vicedirektører

Indsamling af behov 
fra VD-områderne og 

fakulteterne

Afhold bilaterale møder 
med administrationschefer 

og it-supportchefer

Kommunikation til 
systemejerforum og 

supportchefer

Sammenfatning af 
prioriteringsmateriale

Beslutning om 
prioritering og 

systemforvaltning

Oprettelse af nye 
projekter i 

projektportalen

Systemforvaltning 
fastsat samt 
overordnet 

projektprioritering 
og backlog 

Opdatering af 
projekterne på 

portalen

Overblik over 
projektscoringer og 

kapacitet

Mail

Kvalitetssikring af 
data på portalen

Opsamling på 
bilaterale møder og 

input i øvrigt

Estimering af 
forvaltning og 
projekter der 

fortsætter

Projektbeskrivelser, 
kategoriseringer og 

scoringer 
udarbejdes

Projektoversigten og 
porteføljeplanen opdateret 

på beslutningsmodellens 
hjemmeside

2017 2019
Q4 Q1

259 - Implementering af 2 faktor validering IT SKAL 30-04-18
429 - Undervisnings og eksamensplanlægning UDD VIL ?
528 - Robustgørelse af integrationsplatformen IT VIL 30-06-18
549 - STADS INT UDD SKAL ?
557 - Forbedring af søgefunktionen på hjemmesiden IT VIL 30-05-18
600 - Opgradering af IDM fra 4.0 til 4.5 sp1 IT SKAL 31-12-17
603 - STADS DANS-Workzone integration UDD SKAL 30-06-18
608 - Aflevering fra PhD-planner til statens arkiver F&E SKAL 30-09-18
617 - Nyt arrangementstilmeldingssystem til AU ØB VIL 31-03-18
623 - Mitstudie.au.dk UDD VIL 31-03-18    
635 -Konsolidering af studenterrettede blanketter UDD VIL 31-12-17
656 - Persondataforordningen US SKAL 31-05-18
666 - Sikker udvikling og håndtering af testdata IT SKAL 31-03-18
669 - Udbredelse af kvote2 UDD SKAL 31-05-18
671 - TYPO3 opgradering til 8.x IT SKAL 30-09-18
675 - IDM stamdata som gruppemedlemsskab i UNI-AD HE VIL ?
676 - Fælles vituel desktop og applikationsplatform IT VIL 31-03-18
682 - Office 365 til ansatte IT VIL 31-03-19
688 - Automatisk overførsel af data fra E-rekruttering til Rigsarkivet HR SKAL 31-07-18
689 - E-rekruttering i udbud HR SKAL ?
697 - Automatisk journalisering og distribution af beviser UDD VIL 30-06-18
704 - Studietidslinje UDD VIL 28-02-19
706 - Nyhedsbrevssystem IT SKAL 31-12-18
708 - Engelsk hjemmeside IT VIL 30-09-18
713 - IT- servicemanagement system i udbud BSS SKAL - 4 ?
719 - Brugerrejser på mit.au.dk for studerende UDD VIL 30-06-18
740 - LMS i udbud UDD SKAL - 1 ?
763 - Opgradering af Navision til 9.0 ØB SKAL - 3 31-07-17
780 - IT-gæld IT VIL 31-12-19
  322 - Netstruktur på fakulteterne IT IT-gæld 31-12-19
636 - Udfasning af gl. ADér IT IT-gæld 31-08-18
686 - Netværksvirtualisering IT IT-gæld 31-12-18
736 - AU datacenter 2018 IT IT-gæld 31-12-18
739 - Udfasning af servere i det virtuelle miljø IT IT-gæld 31-12-19

Nye november 2017 - januar 2018
782 - Opgradering af workzone HR SKAL 30-04-18

Afsluttede november 2017 - januar 2018
296 - Serverrumskonsolidering (Afslutningsgate 16/1-18) IT VIL 31-12-17
566 - Modernisering af videokonference backend drift (Afslutningsgate 30/1-20 IT VIL 31-12-17
620 - Blackboard på en fælles driftsplatform (Afslutningsgate 16/1-18) UDD VIL 31-12-17
698 - Digital distribution af beviser - Lagt ind under 697 UDD VIL

637 - Nyt datacenter IT VIL 31-12-17
515 - Indkøb og leverance af it-udstyr IT VIL 30-11-17
585 - Udfasning af gl. systemer IT VIL 31-12-17
640 - Registrering af specialer med ekstern samarbejdspartner - udskudt UDD VIL

678 - Digitalt udbudssystem ØB SKAL 30-11-17

462 - Rejsud2 ØB SKAL ?
638 - Flowunderstøttede kursusbeskrivelser UDD VIL -8

695 - Omlægning af Archive view HR SKAL - 7

726 - Visionsarkitektur og roadmap for blanket og workflowhåndtering UDD VIL - 5 ?
773 - Nyt studieadministrativt system UDD VIL - 6 ?
780 - IT-gæld IT VIL

692 - Opgradering af AUHRA HR IT-gæld

737 - Opgradering af forældede styresystemer IT IT-gæld

770 - CPR dataoprydning i AROS AU IT IT-gæld

Nye november 2017 - januar 2018
658 - Fælles kontoplan for de videregående uddannelsesinstitutioner ØB SKAL - 9 ?
769 - Anonymisering af ansøgere i rekrutteringsmodulet i PHD Planner F&E SKAL-10 ?

312 - GIS opgradering + geografisk dækning ST VIL

433 - Sharepointkonsolidering i skyen IT VIL

584 - Opgradering af X-files HE ØNSKER

597 - AU CRM i Office 365 BSS ØNSKER

622 - Samtidighedsferie og omsorgsdage på mit.au.dk HR VIL

641 - Valutakurser direkte i Excel ST ØNSKER

644 - Revision af hjemmesider for medarbejdere US VIL

659 - CRM-internationale studerende UDD VIL  
665 - Modenhedsvurdering informationssikkerhed trin 2 IT ØNSKER

709 - Mit.au.dk responsivt IT ØNSKER

714 - Exam scheduler til Syllabus på BSS UDD VIL

721 - Forskningsprojekter i workzone F&E VIL

725 - Udbud af medarbejderparkering ØB VIL

727 - Digitale kort på Fuglsangs alle BSS VIL

731 - Teknisk implementering af Skype for business IT VIL

Afsluttede november 2017-januar 2018

Nye projekter november 2017-januar 2018
12 - Celos som separat database IT IT-gæld

749 - System til håndtering af intern salg ØB VIL

750 - Nyt tolkelab ARTS VIL

754 - Markedsføringsplatform til kurser-arrangementer og enkeltfag BSS VIL

757 - EndpointKryptering IT SKAL

771 - Dynamisk indkøbssystem ØB VIL

776 - IT-Værktøjer til understøttelse af persondataforordningen US SKAL - 2

236 - Enhedsregisteret - fremtidssikring HR IT-gæld

481 - Budgetmodul ØB ØNSKER

494 - Fælles løsning til videokonference og telefoni IT IT-gæld

536 - Konsolidering af webservices til søgning på personer og bygninger IT ØNSKER

545 - IT-services til studerende UDD VIL

Projekter i AU IT 2018 - - redigeret 10-01-2018
Projekt

Q2 Q3 Q4

Igangsat 2018 Fortsat fra 2017

Kategori

Tidligere afslutning Udskudt afslutning

Prioriteret Backlog

Øvrige projekter i pipeline:

Q1

Pipeline til prioritering via PFU/LEA

2018Ejer

UPRIORITEREDE - Arbejdes der på hvis tid 

A
U

LE
A

A
U

 IT

Fra ide til prioriteret projekt for henvendelser der kan involvere AU IT Opdateret 09-03-2018

HenvendelserGode ideer

Prioritering

Godkendelse af 
igangsætning og prioritering

Samarbejd på tværs

Visitering af henvendelser

Projekt

Forvaltning/Mindre 
udviklingsopgave

Planlægning af porteføljen

 AU IT

AU IT porteføljeindgang for projekter Opdateret 9/3-2018

Løses som forvaltning/
mindre udviklingsopgave

AU ITs 
projektportefølje

IT support

Ledelsesstrengen

IT 
Medarbejder

Linjeleder

En afdeling i AU IT

Kvalificering

Systemejer

Systemforvaltning for 
system

Kvalificering

StyregruppeProjektleder

Projekt i samarbejde med 
AU IT

Kvalificering

VD område, fakultet,
udvalg, centre m.fl

UNILED

LEA
Projektopgave?

Løs, afvis, videresend

Forvaltningsopgave?
Løs, afvis, videresend Systemkoordinator

Forvaltningsopgave?
Løs, afvis, videresend
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Visiteringsprocessen Opdateret 28-06-2018

Registreres i service 
management systemet

Henvendelse 

Oprettes i projektporteføljen

Visiteringsformand klargør 
til visitering

Oprettes i 
forvaltningsbacklogDelopgaver undersøges 

af enkeltpersoner

Tovholder afslutter 
visiteringen og lukker sagen

Tovholder sikrer visitering

Ejer orienteret Dialog med ejer

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvordan får man så overblik, prioritering og fælles fodslag i samarbejdet?Det skal de 7 beskrivelser samt en fælles projektmodel med tilhørende værktøjskasse og skabeloner hjælpe til. Udmøntes i projektporteføljeplanen der viser kalendertid og projektoverblikket, der viser hvad projekterne går ud på, og hvem, der er kontaktpersoner på dem.De tre første beskrivelser er gennemgået. De næste kan man klikke på enkeltvis, eller sige noget om overordnet hver især, og dermed springe detaljen over.Projektmodellen beskrives på næste slide.



Den fælles beslutnings-
model inkluderer desuden 
en fælles projektmodel.

Samt en værktøjskasse med 
fælles skabeloner og 
tjeklister.

HVORDAN? 
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Den fælles projektmodel er en IT projektmodel, der beskriver minimumsleverancer og giver gode råd til opmærksomhedspunkter i fasen.Modellen SKAL benyttes på prioriterede projekter, der har en projektleder. Modellen MÅ bruges af alle.Værktøjskassen består af fælles skabeloner, der SKAL benyttes samt en tjekliste, der BØR tages i anvendelse. Tjeklisten er under udarbejdelse og mangler indhold for i gang-fasen. Den vedligeholdes og udbygges af AU IT.Ansvaret for projektmodellen og dens videreudvikling ligger hos systemchefgruppen.



Fælles beslutningsmodel
• Modellen gælder for alle projekter, der kan 

involvere AU IT - også før et projekt får 
brug for AU IT’s ressourcer.

• PFU sekretariatsbetjener LEA i 
vedligeholdelsen og videreudvikling af 
modellen. LEA orienteres om større 
ændringer og godkender væsentlige 
ændringer.

• Alle kan komme med input til 
beslutningsmodellen ved at sende mail til 
Nanna Garner eller gennem deres LEA-
medlem.

HVEM?

Fælles IT - projektmodel
• Modellen skal benyttes for alle prioriterede 

projekter, der har en projektleder, uanset 
projektlederens organisatoriske 
tilhørsforhold.

• PFU sekretariatsbetjener LEA i forhold til 
vedligeholdelsen af projektmodellen. LEA 
Orienteres om væsentlige ændringer.

• Alle kan komme med input til 
projektmodellen ved at sende mail til 
Nanna Garner eller gennem deres LEA-
medlem.
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Det er vigtigt, at man indsender henvendelser til AU IT så tidligt som muligt.      Det vil give mulighed for at visitere henvendelserne og undersøge om de kan løses i forvaltning, sammen med et eksisterende projekt, som mindre selvstændig udviklingopgave, eller om det skal projektgøres.Model, værktøjer og skabeloner må gerne bruges af alle, men der er ikke et krav, når der ikke er en projektleder, eller hvis projektet ikke er blandt de prioriterede projekter.     IT-projektmodel betyder at den benyttes når projekterne involverer AU IT3) PFU er PorteFøljeUdvalget i AU IT.Består af AU ITs chefgruppe samt UniversitetsdirektørenSekretariatsbetjener LEA i forhold til projektporteføljen, for projekter der involverer AU IT.Sekretariatsbetjener LEA i forhold til vedligehold af den fælles IT-projektmodel samt beslutningsmodellen for projektporteføljenTildeler AU IT ressourcer til projekter



Alle prioriterede projekter skal:

 Tildeles en AU IT ansvarlig.

• Enten i form af en projektleder, eller en teamleder.

• Skal fungere som SPOC for projektet bl.a. i forhold til ressourcekoordinering, sparring og eskalation af kriser.

 Rapportere månedligt til PFU/LEA i fælles statusrapportskabelon. 

 Arbejde med ændringshåndtering i hele projektets livscyklus.

• Er det ikke beskrevet i de godkendte projektrammer, er det en ændring.

 Tildeles ressourcer fra alle deltagende organisatoriske enheder, således at projektet kan gennemføres indenfor de godkendte 
projektrammer.

• Kan medføre at interne projekter i de enkelte områder må vige pladsen for prioriterede projekter igangsat af andre områder.

• Afslutningsgodkendes i PFU af hensyn til:

• Metodemæssig godkendelse af afslutningen

• Sikring af at eventuelle projektevalueringenserfaringer indarbejdes i model og værktøjer

Prioriterede projekter, der besættes med en eller flere projektledere (uanset organisatorisk tilhørsforhold), skal yderligere:

 Følge den fælles projektmodel.

 Sikre PID reviewes metodemæssigt af PFU inden styregruppens forretningsmæssige godkendelse.

 Have en styregruppe. 

• AU IT chefgruppen skal være repræsenteret i styregruppen.

 Udpege én overordnet ansvarlig projektleder i de projekter, der har mere end en

HVAD BETYDER DET FOR PROJEKTERNE?
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Den månedlige statusrapportering til PFU/LEA kan i nogle tilfælde falde sammen med andre statusrapporteringer i projektet. Det ændrer ikke på hverken dato eller skabelon for den, der afleveres til PFU/LEA.    I praksis sendes statusrapporten til Nanna Garner i porteføljeenheden.Større projektudvidelser besluttet i styregruppen er ikke automatisk prioriteret.    Alle ændringer, som påvirker projektrammen eller arkitekturen, SKAL indstilles til PFU med henblik på godkendelse i forhold til porteføljen.     PFU godkender ikke forretningsbeslutninger, men de projekt og porteføljemæssige konsekvenser af dem.    PFU vurderer om ændringen skal eskaleres særskilt til LEA, eller indgå i næste prioriteringsmøde.En projektudvidelse kan også være en PID, der er væsentlig anderledes end den korte projektbeskrivelse, der blev udarbejdet i forbindelse med projektprioriteringen.Tildeling af ressourcer skal ske i prioriteringsrækkefølge.     Tildeling kan betyde, at interne projekter i de enkelte enheder må vige pladsen for prioriterede projekter, som er igangsat af andre enheder. Projektlederne kan få input og sparring til PID af Nanna Garner.Nogle projekter kan have en projektleder hos leverandøren, hos den enhed, der ejer projektet, hos AU IT og hos de enheder der modtager projektets produkter. Det er derfor vigtigt at sikre at der er én som har det overordnede ansvar og beslutningskompetence. Den interne arbejdsdeling mellem projektlederne aftales fra projekt til projekt.PFU sekretariatsbetjener LEA i forhold til vedligeholdelsen af projektporteføljen og indsamling af ændringsanmodninger og statusrapporteringer fra projekterne.PFU:Mødes 1 gang månedligt og behandler projekt og porteføljerelaterede emnerTager stilling til ændringsanmodninger og deres konsekvenserAgerer på statusrapporteringerFølger op på porteføljeplanen og projektprioriteringerneMetodereviewer PIDSikrer arkitekturgodkendelserAfslutningsgodkender projekter med henblik på sikring af minimumsleverancer og erfaringsopsamlingPFU har uddellegeret:Review af PIDUdviklingschefen og Chefgruppens medlem af styregruppen kan reviewe.Teamleder for porteføljenheden kan reviewe.Udviklingschefen kan reviewe.PFU orienteres om reviewede PID.Godkendelse af arkitekturleverancerArkitekturudvalg kan godkende.Systemchefgruppen kan godkende visionsarkitektur.Chefarkitekt kan godkende.Ressourceallokering på 12 ugers basisDe enkelte teamledere koordinerer med projektlederne.Udfordringer eskaleres til PFU/Chefgruppen.



• Besøg medarbejdere.au.dk/beslutningsmodel for mere information.   

• AU HR udbyder projektlederkursus.

• AU HR udbyder styregruppekursus som både styregruppemedlemmer 
og projektledere kan tilmelde sig. 

• Nanna Garner tilbyder projektledere på prioriterede projekter en 
gennemgang af projektmodellen og en snak om, hvordan den kan 
bruges sammen med deres projekt.

• Nanna Garner tilbyder sparring til PID-udarbejdelsen 

• Spørgsmål til beslutningsmodellen og projektmodellen kan rettes 
direkte til Nanna Garner fra Porteføljeenheden i AU IT. 

HJÆLP OG SPØRGSMÅL?
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http://medarbejdere.au.dk/administration/administration/digitaliseringsprojekter/


• Find de dokumenter, der er en del af den fælles beslutningsmodel, men som ikke 
er præsenteret.  

BILAG
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Forventninger til systemanvendelsen

September:

Struktureret indsamling af ønsker og forventninger både 
for systemforvaltning og projekter.

December:

LEA

1) prioriterer ressourcefordeling mellem projekter og 
systemforvaltning.  

2) lister hvilke projekter, der prioriteres.

3) lister hvilken prioriteringsrækkefølge projekterne 
skal have.
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Proces for dialog om forventninger til systemanvendelsen Opdateret 06-03-2018
Systemejere/
supportchefer AU IT teamsPorteføljeenheden i AU IT PFU LEA

Ja
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Au
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st

Remindermail 
udsendes ca. 15/8

Forventninger til næste 
kalenderår indsendes 

senest 15/9

Mail

Forventninger til 
systemanvendelsen 
næste kalenderår 

inklusiv 
kategorisering og 

scoring

Orientering om 
prioritering via 
linjeledelsen

Behandling af 
prioritering og 
backlog på LEA 

møde

Dialog på 
systemejerforum om 
systemforvaltning og 

projektscoringer

Afhold bilaterale møder 
med systemejere og 

vicedirektører

Indsamling af behov 
fra VD-områderne og 

fakulteterne

Afhold bilaterale møder 
med administrationschefer 

og it-supportchefer

Kommunikation til 
systemejerforum og 

supportchefer

Sammenfatning af 
prioriteringsmateriale

Beslutning om 
prioritering og 

systemforvaltning

Oprettelse af nye 
projekter i 

projektportalen

Systemforvaltning 
fastsat samt 
overordnet 

projektprioritering 
og backlog 

Opdatering af 
projekterne på 

portalen

Overblik over 
projektscoringer og 

kapacitet

Mail

Kvalitetssikring af 
data på portalen

Opsamling på 
bilaterale møder og 

input i øvrigt

Estimering af 
forvaltning og 
projekter der 

fortsætter

Projektbeskrivelser, 
kategoriseringer og 

scoringer 
udarbejdes

Projektoversigten og 
porteføljeplanen opdateret 

på beslutningsmodellens 
hjemmeside

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Skal IKKE læses, men vise kompleksiteten.Ud over alle de ønsker der kommer ind, når de gode ideer opstår, er der også en mere struktureret indsamling af behovene for systemforvaltning. Indsamlingen sker gennem systemejerforum samt Administrationschefer og it-supportchefer.Indsamlingen foretages en gang om året – i september for næste kalenderårs forvaltningsbehov samt revision af projektporteføljen for hvert områdeFormålet med den strukturerede indsamling er:Dels at få revideret projektporteføljen. Er der noget som er blevet uaktuelt?Noget som er gået fra ”Ønkser” til SKAL p.g.a eksempelvis myndighedskrav eller leverandørkrav. Andet?Scoringer eller beskrivelser, der bør revideres?Dels at få fastlagt niveauet for systemforvaltning for det kommende kalenderår.Er der større opgraderinger eller udbud på vej?Nye teknologiske muligheder, der bør kigges på?På baggrund af indmeldingerne og bilaterale møder udarbejder PFU et overblik til LEA.LEA beslutter niveauet for ressourcer til systemforvaltningen det kommende kalenderår.LEA beslutter hvilke projekter i porteføljen, der skal prioriteres og hvilken indbyrdes prioritering de skal have. Både de projekter, der er i backlog og de projekter, der er i gang.



Prioriteringsprincipper for projekter 

• Projektprioritering sker af den samlede portefølje. 

• Projektprioritering foretages kun for ”SKAL” og ”VIL” 
projekter

• Projektprioritering i LEA inddrager en scoringsmodel

• LEA godkender den endelige projektprioritering

• Porteføljeplanen udarbejdes af PFU

• Porteføljeplanen justeres løbende

13

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvordan foretages udvælgelsen af projekterne så?Projektprioritering sker af den samlede portefølje. Godkendelse af enkeltstående indstillinger i LEA, UNILED eller andre governanceorganer er IKKE ensbetydende med at projektet prioriteres.Projektprioritering foretages kun for ”SKAL” og ”VIL” projekter.”ØNSKER”-projekter gennemføres hvis AU IT har mulighed for det gennem uprioriterede projekter.Projektprioritering i LEA inddrager en scoringsmodel:Der er baseret på 5 ligestillede parametre. Der udtrykker forretningsværdien.Projektprioritering i LEA sker:Månedligt på møde i LEAUden hensyn til Ressourcetilgængelighed, leveranceafhængigheder og deadlines.Ud fra et princip om, kun at prioritere de umiddelbart vigtigste projekter, og så få som muligt.Ud fra et samlet overblik og et helhedshensyn på tværs af projekterne.LEA skal definere konkret liste over projekter, der skal arbejdes videre med i projektprioriteringen. Listen skal være i prioriteret rækkefølgeListen skal funngere som ”backlog” i en dynamisk tilgang til den efterfølgende planlægning.Det er LEA der træffer den endelige beslutning om igangsætning og prioritering af projekter i den løbende planlægning.Porteføljeplanen lægges ud fra principper om:Korte koncentrerede forløb.Medarbejderne allokeres til så få projekter samtidigt som muligt, helst kun 1.Igangværende projekter færdiggøres inden nye sættes i gang.Porteføljeplanen vedligeholdes løbende af PFU ud fra projektprioriteringen med tilføjelse af betragtninger omkring:Ressourcetilgængelighed – kompetencer og nøgleressourcer.Projektafhængighed i leverancer.Deadlines.Ændringer til Porteføljeplanen besluttes på månedligt LEA porteføljemøde: Projekter fra Backlog, kan igangsættes.I takt med at der er blevet ledige ressourcerEller LEA medlem har argumenteret for ændret eller ekstraordinær prioriteringProjekter fra den uprioriterede pipeline kan prioriteres.Til backlog med prioritering i forhold til eksisterende backlogprojekter.  Til igangsætning som prioriteret projekt.LEA medlem skal argumentere for prioritering med baggrund i projektbeskrivelse og scoringLEA skal godkende justeringer til prioriteringsrækkefølgen.PFU dokumenterer beslutningerne i porteføljeplanen.Når LEA har besluttet prioriteringsrammen for forvaltning og projekter, samt prioriteret mellem projekterne, sker tildelingen af ressourcer i AU IT ud fra princippet på tegningen:Der allokeres til systemforvaltning. Dels minimumsdrift af systemet, dels specifikke leverancer som er aftalt, dels en pulje til mindre udviklingsopgaver, der kan bruges løbende, der hvor porteføljeplanen giver mulighed for det.Dernæst tildeles projekterne ressourcer i den rækkefølge de er prioriteret. Hvis der efterfølgende er ledig kapacitet benyttes den til forvaltning og uprioriterede projekter.
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PFU - Porteføljeudvalg

Styregruppe

LEA

Beslutningskompetence i rollerne i forbindelse med porteføljestyring
Opdateret 26/2-2018

Projektleder

• Beslutter hvilke projekter, der skal prioriteres på baggrund af scoringsmodel og projektbeskrivelse udfyldt af projektejerne.
• Beslutter den endelige ressourcefordeling mellem projekter og systemforvaltning i AU IT på baggrund af oplæg fra PFU.
• Beslutter den indbyrdes prioritering imellem projekterne på baggrund af oplæg fra PFU.
• Beslutter prioritering i forbindelse med ændringer til projektporteføljen.
• Anviser budget for ufinansierede prioriteringer.
• Eskalerer til UNILED.

• Definerer hvornår en henvendelse er et projekt henholdsvis forvaltning/mindre udviklingsopgave.
• Godkender fravalg af projektmodel-leverancer i faserne.
• Kan afvise målarkitektur og løsningsdesign.
• Beslutter ressourceallokering af AU IT ressourcer til projekterne, herunder tildeling af projektleder.
• Udarbejder oplæg til prioritering i LEA med baggrund i de projekter LEA har sat på backloggen.
• Agerer på projekters sundhedstilstand og hjælper nødlidende projekter eventuelt via ledelsesstrengen.
• Godkender ændringsanmodninger der berører slutdato, eller arkitektur.
• Godkender projektafslutninger i forhold til minimumsleverancer og erfaringsopsamling.

• Afgør hvorvidt leverancer og ændringer kan realiseres indenfor projektets rammer. 
• Definerer projektets sundhedstilstand til månedlig statusrapportering.
• Definerer hvilke projektmodel-leverancer, der skal medtages i projektets gennemførelse. 

Fravalg godkendes af PFU.
• Eskalerer til styregruppen og/eller PFU ved ændringer eller udvidelser, som har 

indflydelse på AU ITs leverancer.

• Godkender projektets rammer i form af PID.
• Beslutter projektindhold indenfor projektets rammer.
• Indstiller til PFU om fortsat prioritering ved større ændringer eller udvidelser i projektomfang. 
• Godkender faseovergange og forretningsmæssig projektafslutning.
• Godkender leverancer og står inde for det faglige behov.
• Ejer effektmålene, forandringsledelsen og budgettet.
• Eskalerer til LEA via ledelsesstrengen ved uenighed med PFU om ændringsanmodninger.

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Overblik, prioritering og samarbejde omkring projekterne hviler på den beskrivelse af beslutningskompetence som er gengivet ovenfor. Det kan være en god ide at give 5 min til at læse og reflektere over indholdet.Det er vigtigt at fremhæve:Det er LEA der beslutter prioriteringerne.PFU har påtaget sig en sekretariatsbetjening af LEA i forbindelse med porteføljestyringen.PFU har en metodemæssig styringsfunktion.Styregrupperne skal sikre at ændringer som berører projektrammen eller arkitekturen, godkendes af PFU.Projektlederen skal sige til, hvis projektet bevæger sig ud over rammerne (beskrevet i PID) og udarbejde en ændringsanmodning til styregruppen.
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SCORINGSMODEL



Scoringsmodellen
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Formål:

• Brugen af en scoringsmodel i forbindelse med prioritering af projekter giver en konsistent, kvantificerbar metode, der kan 
skabe synlighed og overblik over hvilke projekter, der prioriteres og hvorfor.



Scoringsmodellen

Projekterne i SKAL og VIL scores ud fra 5 parametre:

1. Kobling til strategi eller udviklingsmål
2. Effektiviseringspotentiale
3. Projektets parathed
4. Efterspørgsel fra brugerorganisationen
5. Konsekvens ved ikke at gennemføre projektet

Hver parameter scores i forhold til en foruddefineret 
skala
Alle 5 parametre tæller ligeligt i opgørelsen af 
projektets samlede score

Det er den enkelte projektejer, der sikrer 
kategorisering og scoring af projekterne. Til hver 
kategorisering og hver scoring skal knyttes en 
kommentar om hvorfor netop den værdi er valgt.

Scoringerne foretages indledningsvist i den korte 
projektbeskrivelse og vedligeholdes efterfølgende 
på projektportalen.
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Projekterne kategoriseres:

Formål:

Brugen af en scoringsmodel i forbindelse med prioritering af projekter 
giver en konsistent, kvantificerbar metode, der kan skabe synlighed 
og overblik over hvilke projekter, der prioriteres og hvorfor.

Begreb Beskrivelse
SKAL-projekter Projekter, der ikke kan afvises begrundet i:

• Lovgivning
• Myndighedskrav
• Sikker drift
• Politiske hensyn

VIL-projekter Need-to-have. 
• Projekter, der er stærke argumenter for at gennemføre

ØNSKER – projekter Nice-To-have.
• Projekter under indsatser i digitaliseringsstrategiens 

roadmap, der først er prioriteret til igangsætning i et 
senere år.

• Projekter, det ville være godt at få gennemført på et 
tidspunkt, når der er ressourcer til det.

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Alle projekter, der ønskes prioriteret:Skal have en kort projektbeskrivelse i beslutningsmodellens skabelon.Skal have en navngivet projektejer, der vil indgå i visiteringen af projektet.Skal være kategoriseret som SKAL eller VIL projekt.Skal have en udfyldt scoring med tilhørende argumenter som underbygges af beskrivelsen.AU IT skal:Visitere projektbeskrivelserne. Diskuttere kategoriseringerne, scoringerne og argumenterne.Projektejeren skal:Tilvejebringe beskrivelse, kategorisering og scoring.Sikre projekterne er opdaterede på projektportalen. LEA kan :På projektprioriteringsmøde beslutte at ændre kategoriseringen af enkeltprojekter.
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DE FEM PARAMETRE
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Strategi skal læses som enten Digitaliseringsstrategien eller AUs strategi og tilhørende delstrategier, herunder målene i 
udviklingskontrakten. 

Ledelsesprioriteringer forudsættes underbygget af strategi, således at en beslutning i UNILED, LEA, fakultetsledelse m.v. vil
kunne scores på nedenstående parametre. 

0.Ingen kobling mellem projektet og Digitaliseringsstrategien eller AUs strategi og underliggende delstrategier eller 
udviklingsmål.

1.Understøtter et eller flere strategimål eller udviklingsmål på AU

4.Understøtter AU’s digitaliseringsstrategi

5.Bidrager direkte til en indsats i digitaliseringsstrategiens roadmap, der er prioriteret i det år projektet ønskes igangsat

1. KOBLING TIL STRATEGI OG 
LEDELSESPRIORITERINGER
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Der scores i forhold til konkret effektiviseringspotentiale. Dvs. der scores i forhold til, hvor stort det realiserbare 
effektiviseringspotentiale er. 

0. Projektet skaber ikke målbare effektiviseringer, der kan høstes i forbindelse med gevinstrealisering.

1. Der skabes gevinster, som ikke kan måles på en måde der muliggør at konkrete effektiviseringspotentialer kan høstes, 
eksempelvis større oplevet kvalitet.

2. Der skabes effektiviseringer, som danner grundlag for andre effekter, eksempelvis mulighed for fremadrettet at ensarte 
processer.

3. Der skabes målbare effektiviseringer, der frigiver ressourcer til serviceforbedringer på andre områder, eksempelvis hurtigere 
løsning af brugerhenvendelser.

4. Der kan gennemføres direkte besparelser i budgettet.

5. Der kan gennemføres anseelige direkte besparelser i budgettet.

2. EFFEKTIVISERINGSPOTENTIALE
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Beskriver hvor ”klart” projektet er til at starte op. Findes der en en PID, et råt ressourceestimat, en overordnet 
arkitekturbeskrivelse etc. Er modtagerorganisationen parat til at afsætte de nødvendige ressourcer og er finansieringen under
og efter projektet på plads? 

0. Projektet er kun beskrevet i en kort projektbeskrivelse. 

1. Der findes en kort projektbeskrivelse og en grov vurdering af ressourcebehovet. 

2. Der findes en kort projektbeskrivelse med leverancer, grov vurdering af ressourcebehov og økonomi i træskolængder. 

3. Der er udarbejdet en arkitekturbeskrivelse og en PID, som belyser finansiering i projektet såvel som i den efterfølgende 
forvaltningsorganisation. 

4. Projektet er velbeskrevet, finansieringen på plads, organisationen klar til at indgå i projektet og forvaltningsrollerne 
bemandet. 

3. PROJEKTETS PARATHED
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Hvor stor en brugerorganisation er det, som efterspørger leverancerne?

0. Brugerorganisationen har ikke efterspurgt leverancerne. I værste fald, kan der være modstand mod forandringen.

1. Projektet efterspørges alene af projektejer/systemejer/processejer.

2. Projektet efterspørges af et eller flere ledelsesorganer.

3. Lille efterspørgsel fra VIP og/eller studerende.

4. Projektet efterspørges af mange, men vil kun give en mindre oplevet forbedring for brugergruppen.

5. Stor efterspørgsel fra VIP og/eller studerende med stor oplevet forbedring for brugergruppen.

4. EFTERSPØRGSEL FRA 
BRUGERORGANISATIONEN
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Hvis projektet ikke prioriteres i den kommende periode, eller hvis det helt lukkes ned, hvilke negative konsekvenser, vil det så
kunne få for AU?

0. Der er ikke direkte konsekvenser ved ikke at gennemføre ændringen. Status quo bibeholdes

1. Mindre ekstraomkostninger, eksempelvis nye manuelle arbejdsgange

2. Utilfredse brugere

3. Direkte negativ påvirkning på strategimål eller udviklingsmål, eksempelvis tabt anseelse blandt udenlandske studerende

4. Mistet indtjeningsmulighed eller større direkte omkostninger, eksempelvis fra bøder for manglende lovmedholdelighed

5. Risiko for datatab eller systemnedbrud på driftskritiske områder

5. KONSEKVENS VED IKKE AT GENNEMFØRE 
PROJEKTET
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PROJEKTPORTEFØLJE
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2017 2019
Q4 Q1

259 - Implementering af 2 faktor validering IT SKAL 30-04-18
429 - Undervisnings og eksamensplanlægning UDD VIL ?
528 - Robustgørelse af integrationsplatformen IT VIL 30-06-18
549 - STADS INT UDD SKAL ?
557 - Forbedring af søgefunktionen på hjemmesiden IT VIL 30-05-18
600 - Opgradering af IDM fra 4.0 til 4.5 sp1 IT SKAL 31-12-17
603 - STADS DANS-Workzone integration UDD SKAL 30-06-18
608 - Aflevering fra PhD-planner til statens arkiver F&E SKAL 30-09-18
617 - Nyt arrangementstilmeldingssystem til AU ØB VIL 31-03-18
623 - Mitstudie.au.dk UDD VIL 31-03-18    
635 -Konsolidering af studenterrettede blanketter UDD VIL 31-12-17
656 - Persondataforordningen US SKAL 31-05-18
666 - Sikker udvikling og håndtering af testdata IT SKAL 31-03-18
669 - Udbredelse af kvote2 UDD SKAL 31-05-18
671 - TYPO3 opgradering til 8.x IT SKAL 30-09-18
675 - IDM stamdata som gruppemedlemsskab i UNI-AD HE VIL ?
676 - Fælles vituel desktop og applikationsplatform IT VIL 31-03-18
682 - Office 365 til ansatte IT VIL 31-03-19
688 - Automatisk overførsel af data fra E-rekruttering til Rigsarkivet HR SKAL 31-07-18
689 - E-rekruttering i udbud HR SKAL ?
697 - Automatisk journalisering og distribution af beviser UDD VIL 30-06-18
704 - Studietidslinje UDD VIL 28-02-19
706 - Nyhedsbrevssystem IT SKAL 31-12-18
708 - Engelsk hjemmeside IT VIL 30-09-18
713 - IT- servicemanagement system i udbud BSS SKAL - 4 ?
719 - Brugerrejser på mit.au.dk for studerende UDD VIL 30-06-18
740 - LMS i udbud UDD SKAL - 1 ?
763 - Opgradering af Navision til 9.0 ØB SKAL - 3 31-07-17
780 - IT-gæld IT VIL 31-12-19
  322 - Netstruktur på fakulteterne IT IT-gæld 31-12-19
636 - Udfasning af gl. ADér IT IT-gæld 31-08-18
686 - Netværksvirtualisering IT IT-gæld 31-12-18
736 - AU datacenter 2018 IT IT-gæld 31-12-18
739 - Udfasning af servere i det virtuelle miljø IT IT-gæld 31-12-19

Nye november 2017 - januar 2018
782 - Opgradering af workzone HR SKAL 30-04-18

Afsluttede november 2017 - januar 2018
296 - Serverrumskonsolidering (Afslutningsgate 16/1-18) IT VIL 31-12-17
566 - Modernisering af videokonference backend drift (Afslutningsgate 30/1-20 IT VIL 31-12-17
620 - Blackboard på en fælles driftsplatform (Afslutningsgate 16/1-18) UDD VIL 31-12-17
698 - Digital distribution af beviser - Lagt ind under 697 UDD VIL

637 - Nyt datacenter IT VIL 31-12-17
515 - Indkøb og leverance af it-udstyr IT VIL 30-11-17
585 - Udfasning af gl. systemer IT VIL 31-12-17
640 - Registrering af specialer med ekstern samarbejdspartner - udskudt UDD VIL

678 - Digitalt udbudssystem ØB SKAL 30-11-17

462 - Rejsud2 ØB SKAL ?
638 - Flowunderstøttede kursusbeskrivelser UDD VIL -8

695 - Omlægning af Archive view HR SKAL - 7

726 - Visionsarkitektur og roadmap for blanket og workflowhåndtering UDD VIL - 5 ?
773 - Nyt studieadministrativt system UDD VIL - 6 ?
780 - IT-gæld IT VIL

692 - Opgradering af AUHRA HR IT-gæld

737 - Opgradering af forældede styresystemer IT IT-gæld

770 - CPR dataoprydning i AROS AU IT IT-gæld

Nye november 2017 - januar 2018
658 - Fælles kontoplan for de videregående uddannelsesinstitutioner ØB SKAL - 9 ?
769 - Anonymisering af ansøgere i rekrutteringsmodulet i PHD Planner F&E SKAL-10 ?

312 - GIS opgradering + geografisk dækning ST VIL

433 - Sharepointkonsolidering i skyen IT VIL

584 - Opgradering af X-files HE ØNSKER

597 - AU CRM i Office 365 BSS ØNSKER

622 - Samtidighedsferie og omsorgsdage på mit.au.dk HR VIL

641 - Valutakurser direkte i Excel ST ØNSKER

644 - Revision af hjemmesider for medarbejdere US VIL

659 - CRM-internationale studerende UDD VIL  
665 - Modenhedsvurdering informationssikkerhed trin 2 IT ØNSKER

709 - Mit.au.dk responsivt IT ØNSKER

714 - Exam scheduler til Syllabus på BSS UDD VIL

721 - Forskningsprojekter i workzone F&E VIL

725 - Udbud af medarbejderparkering ØB VIL

727 - Digitale kort på Fuglsangs alle BSS VIL

731 - Teknisk implementering af Skype for business IT VIL

Afsluttede november 2017-januar 2018

Nye projekter november 2017-januar 2018
12 - Celos som separat database IT IT-gæld

749 - System til håndtering af intern salg ØB VIL

750 - Nyt tolkelab ARTS VIL

754 - Markedsføringsplatform til kurser-arrangementer og enkeltfag BSS VIL

757 - EndpointKryptering IT SKAL

771 - Dynamisk indkøbssystem ØB VIL

776 - IT-Værktøjer til understøttelse af persondataforordningen US SKAL - 2

236 - Enhedsregisteret - fremtidssikring HR IT-gæld

481 - Budgetmodul ØB ØNSKER

494 - Fælles løsning til videokonference og telefoni IT IT-gæld

536 - Konsolidering af webservices til søgning på personer og bygninger IT ØNSKER

545 - IT-services til studerende UDD VIL

Projekter i AU IT 2018 - - redigeret 10-01-2018
Projekt

Q2 Q3 Q4

Igangsat 2018 Fortsat fra 2017

Kategori

Tidligere afslutning Udskudt afslutning

Prioriteret Backlog

Øvrige projekter i pipeline:

Q1

Pipeline til prioritering via PFU/LEA

2018Ejer

UPRIORITEREDE - Arbejdes der på hvis tid 

• Overblik over 
Porteføljen med tidshorisont 
for igangsatte projekter

• Overblik over prioriterede
projekters indhold 
og kontaktpersoner

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vedligeholdt manuelt i Excel – Kan give opdateringsfejl, der rettes så snart de opdages.Lægges på beslutningsmodellens hjemmeside efter hvert månedsmøde i LEA hvor projektporteføljen har været behandletMere detaljeret overblik over de prioriterede projekter kan findes på beslutningsmodellens hjemmeside under menupunktet ”Prioriterede projekter”.



Bilag: Projektmodellen I

26

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Projektmodellen består af to slides og nogle bilag.Denne slide viser en visualisering af faserne og hvordan man kan bevæge sig imellem dem. Der er minimum 4 gates, men projekterne kan lægge så mange beslutningspunkter ind undervejs, der er behov for.Viser også de obligatoriske dokumenter, der har en fælles skabelon – PID, statusrapport, ændringsanmodning, systemforvaltningsaftale, kort projektbeskrivelseEffektrealiseringen ligger udenfor projektet, men grundlaget skabes i projektet.Man kan få hjælp fra AU IT når man skal i gang med at bruge modellen.
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Projektmodellen er en forholdsvis fleksibel model, hvor man kan tilrettelægge faserne så de passer bedst muligt på projektet.Eksempelvis kan man i i gang-fasen vælge en vandfaldsmodel eller en scrum-model.Man kan definere de underfaser og beslutningspunkter der er behov for, eksemplificeret med de ”gule firkanter”.Samme princip gælder foranalysen. Det som ligger fast er de overordnede gates. Et eksempel kunne være at kontrakten med leverandøren som ikke underskrives før projektets fortsatte eksistens er godkendt af styregruppen i en gate2 hvor revideret businesscase foreligger.



Projektmodellen
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Minimumsleverancer

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Projektmodellen består af to slides.- Denne slide beskriver for hver fase hvad formålet er, hvilke leverancer der skal gennemføres samt kommer med nogle opmærksomhedspunkter, der kan være gode at overveje i forbindelse med ledelsen af projektet.Leverancerne skal betragtes som MINIMUMSLEVERANCER for fasen. Hvis der er nogle af de generelle leverancer beskrevet på oversigten, projektet ikke planlægger at gennemføre i den beskrevne fase, skal PFU godkende fravalget/flytningen af leverancen. Nyeste version af projektmodellen kan findes på beslutningsmodellens hjemmeside.Man kan få hjælp fra AU IT når man skal i gang med at bruge modellen.
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Tjekliste for test - Version 1.4 Opdateret 21-04-2015 med input fra arbejdsgruppen for test

T1

T2

T3

Egne noter
71 Er der etableret en testlog?
72 Er testgruppen uddannede i testværktøjer og testprocesser?

73
Har testgruppen en fælles forståelse af de end-to-end processer der er i spil, og hvorfor testen er planlagt som den 
er?

74
Er der udarbejdet testinstrukser som beskriver hvorledes man tester og tjekker at en test gik godt? Hvordan 
færdigmeldes en testcase?

75 Hvordan gives startskuddet til testen?
76 Hvordan og hvor ofte følges der op på testen?
77 Kan fejlrapporter spores til krav?
78 Hvordan og hvornår udarbejdes testrapporten og af hvem?
79 Bliver der afholdt statusmøder/fremdriftsmøder?
80 Bliver testgruppen løbende informeret om hvordan testen forløber, på tværs af testområder og deltagere?
81 Har projektleder sat milepæle ind til egen refleksion af processen i løbet af testforløbet?

Emne: Klargøring til test

Emne: Testgennemførelse

Testtjeklisten indeholder ikke værktøjer til at gennemføre de leverancer, der indgår i test. Testtjeklisten er i sig selv et værktøj til projektlederen i AU IT. Den skal 
hjælpe til at komme hele vejen rundt om testen. Ikke alle spørgsmål vil være relevante i det enkelte projekt. I så fald springes de blot over. 
Testtjeklisten kan også bruges som inspiration til design af forvaltningsorganisationen. Hvordan skal test gennemføres og hvilke miljøer skal være til rådighed 
hvordan?

Emne: Teststrategi

Tjekspørgsmål 

Anbefalinger til god praksis:
- Enhver leverance skal testes, så det sikres, at den kan det, der er aftalt, og at eventuelle fejl og mangler er kendt ved igangsætningen.
- Overvej om der som en del af uddannelsen af testgruppen skal indlægges nogle samarbejdsrelaterende aktiviteter. Skal der snakkes forventninger til hinanden, og hvordan 
man gør hvis forventningerne brister? Nogle af testdeltagerne er måske først lige kommet ind i projektet. Nogle har måske været med siden projektets start.
- Sørg for, som projektleder, at overvåge om testprocesserne bruges og fungerer. Er der behov for at stoppe op og få en fælles forståelse af hvordan man rapporterer fejl? Bliver 
registreringerne i loggen foretaget og er beskrivelserne på aftalt kvalitetsniveau? Skal der ske justeringer til planen? Fungerer samarbejdet på tværs af interesseområder (Drift, 
support, udvikling, brugerorganisation, projektledelse)? Er statusmøder/fremdriftsmøder sammensat fornuftigt og med de rigtige deltagere? Er 
kommunikationen/informationen god nok? Kan alle bruge værktøjerne, eller skal der yderligere undervisning til?

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Eksempel på det værktøj, der hedder tjeklister til projektlederen.Stort excel-ark med faneblad for hver fase, hver gate, og særlig vigtige områder, som her ”TEST”.Hver af de 3 grønne linjer kan foldes ud. Der er i alt 109 linjer i testtjeklisten.Skal hjælpe til at man kommer godt omkring i planlægningen.Opdateres løbende, når verden forandrer sig eller vi bliver klogere.
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