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Din virksomhet skal også i skyen, er du
forberedt?
Tromsø 18.–19. mars 2019

Tirsdag 19. mars 2019

Lett servering fra kl. 08.30

Auditorium 3, MH-bygget

09.00 - 09.15

Tanker om dagen i går og dagens program

Difi

09.15 - 10.00

Modenhetsanalyse og skystrategi

EVRY

10.00 - 10.15

Pause

10.15 - 11.15

"Open space" - Oppdragsgivere har ordet.
- hva bør leverandørene tenke på når de skal tilby sine tjenester til offentlige
virksomheter?

Oppdragsgivere

11.15 - 12.00

Lunsj i MH-kafeen

Medisin- og helsebygget (MH)

12.00 - 12.30

Markedsdialog - forberedelse til dialogmøter.
Hva er tillatt og hva bør man tenke på?

Difi

12:30 – 14:30

Dialogmøter
12.30 - 13.00
13.15 - 13.45
14.00 - 14.30

Kollokvierom (U7.115)
Kollokvierom (U7.120)
Kollokvierom (U7.121)
Kollokvierom (U7.123)
Kollokvierom (U7.124)

Pause m/servering kl. 13.45

14.30 – 15.00

Oppsummering

Markedsdialog

12.30-13.00

Basefarm

Evry

iTet

Visma

U7.115

U7.120

U7.121

U7.123

Lyngen

Tromsø kommune

Bardu / Sørreisa

Troms Kraft

Troms Kraft

ACS/Framsenteret

Lyngen

Lyngen

Bardu / Sørreisa

13.15-13.45

Tromsø kommune

14.00-14.30

Troms kraft

Kort om oss
•

Direktorat for forvaltning
og IKT (Difi)

•

SSA (statens
standardavtaler)

•

www.anskaffelser.no

•

Møteplasser, Forum for
oppdragsgivere IKT

•

Markedsplass for
skytjenester

Charlotte Lindberg

Mari Vestre

Asle Aass
922 89 396

Håvard Reknes
469 28 494

Jørgen Iversen
959 31 801

Mandag 18. mars 2019

11.00 -11.30

Lunsj i MH-kafeen

Medisin- og helsebygget (MH)

11.30 – 12.30

Velkommen

Difi

Hva er skytjenester?

Markedsplass for skytjenester

12.30 -12.45

Pause

12.45 - 13.15

På stram line til skyen

iTet

13.15 - 14.00

"Open space" - Leverandørene har ordet.
- kravspesifikasjon, SLA, priser, kontrakt, databehandleravtale

Leverandører

Hvordan leverandører best mulig kan senke terskelen for at offentlig virksomhet kan
Visma
nyttiggjøre skytjenester
14.00 - 14.15

Pause m/servering

14.15 - 14.45

Det er ikke noe enten eller - offentlig sektor kommer til å bruke hybride løsninger

14.45 - 15.00

"Open space"

15.00 – 15:15

Pause

15.15 - 16.00

Slik jobber Microsoft med sikkerhet i skyen

Basefarm

Microsoft Norge

Hvem er her i dag?
Oppdragsgivere

Leverandører

Kommuner: Alta, Bardu, Grue, Hamar, Lyngen,
Tromsø, Skjervøy, Sørfold

Basefarm

Fylkeskommuner: Finnmark og Troms

Evry

UiT, Norges arktiske universitet

iTet AS

Direktorat for økonomistyring, Direktorat for
forvaltning og IKT
Arctic Council Secretariat, Framsenteret,
Samskipnaden

Microsoft Norge
Telenor Bedrift

Troms Kraft Nett AS

Tieto

Studenter, Samfunnsikkerhet og miljø

Visma

Havbruksstasjonen i Tromsø

Veiledningen om skytjenester
5.
Kontrollerte
«gratistjenester»
4.
Kontrakt
3.
Konkurranse
2.
Behov
1.
Før du
starter

Demoversjon av veiledningen
•

https://demo.difi.no/anskaffelser2

•

Brukarnamn: anskaffelser

•

Passord: eGoANLQ4wECPewb0yMLZ

•

Tilgjengelig ut dagen tirsdag 19.3.19

TILBYDERE
•
•
•
•

Lete etter oppdrag
Dokumentere kvalifikasjoner
Skrive tilbud
Levere

MARKEDSPLASS FOR
SKYTJENESTER
Aktuelle avtaler
• Rammeavtaler for stat/kommune/fylkeskommune
• Rammeavtaler for flere kategorier skytjenester
• Dynamisk innkjøpsordning
• Minikonkonkurranser/avropsmekanismer

•

Hyppige utlysninger av nye avtaler

Sentral kontroll og veiledning
• kvalifikasjoner/dokumentasjon
• gratistjenester
• Veiledning

Teknisk plattform
• Søke- og finn tilbud

Noen virkninger
•
Lavere transaksjonskostnader
•
Raskere konverteringstakt til skyen
•
Leverandørmarkedet, stimuleres
•

Digitalisering og økt fleksibilitet

OPPDRAGSGIVERE
•
•
•
•

Vurdere behov
Skrive konkurransegrunnlag
Gjennomføre konkurranse
Følge opp kontrakt

EHF-konferansen 2019
Dagens teknologi muliggjør digitale anskaffelser
En digital forretningsdialog er en forutsetning for en heldigital anskaffelsesprosess.
EHF og standard meldingsutveksling får det til å skje!
Difi inviterer offentlige oppdragsgivere, leverandører og markedsaktører til å komme sammen for
å lære av hverandre, finne inspirasjon, og diskutere fremtidens digitale anskaffelser.

Vi samler mennesker, ideer, praksis og teknologier slik at vi kan skape
de beste forutsetningene for digital samhandling og prosesstøtte.
Har du engasjement eller glød for anskaffelser eller er du nysgjerrig på hva heldigitale
anskaffelser vil bety for deg og din virksomhet? Da ønsker vi å møte deg på årets konferanse!

Agenda og påmelding

Når: Onsdag 24.april - Sted: Oslo - Tid: Kl. 9-15.30

Takk for oppmerksomheten!

Tema
1. Program
2. Hvem har meldt seg på?
3. Hva er skytjenester og hva er markedsplassen for
skytjenester?
4. Praktisk info om markedsdialogen i morgen (19.3.19)

Hvem er veiledningen for?
Peder Ås, innkjøper
•

Har gjennomført flere innkjøp

•

Kan anskaffelsesprosessen

•

Har anvendt SSA`ene

•

Kan en god del om IKT

•

Har ikke kjøpt skytjenester (cloud)

Demoversjonen - spørsmål
1. Hva forventer du å finne om skytjenester på
anskaffelser.no?

6. Knappene på første siden – hvordan tolker du
dem, og er slik inndeling fornuftig

2. hva ville du søkt på for å finne informasjon
om skytjenester i søkefeltet? (du skal ikke
søke nå, demoversjonen gir ikke riktig
respons)

7. Gå litt gjennom innholdet på sky-tjeneste sidene
og noter hvilken side du er på og hva du tenker
underveis.
8. Finner du det du forventer på sidene?

3. finn skytjenester på nettsiden vår – hvor går
du og finner du greit fram?
4. Hvordan opplever du første siden, er
informasjonen relevant og rettet mot dine
behov? Evt hva savner du, eller ville du hatt
annerledes?

9. Noe spesielt du savner?
10.Noe du opplever som overflødig eller ikke
relevant?
11.Noe annet du vil si?

