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Overordnet status
Innleid leverandør er on-boardet. Prosjektintern Kick-off ble gjennomført 26.10.
Daglige møteplasser:
Prosjektledelsen
Leverandørteam
Prosjektteam

Viktigste aktiviteter inneværende uke er:
Utarbeide 1. versjon av brukerhistorier
Etablere tilgang og komme i gang med utviklingsmiljøet: Azure DevOps og GitHub
Omforent teststrategi, inkl. Test Kick-off
ROS og DPIA
Oppstart - eksternt fagråd

• Risiko
Ferdigstillelse av ROS og DPIA forutsetning for oppstart av utvikling av Verifiseringsløsning
Raske endringer i underliggende infrastruktur (ofte nye versjoner av GAEN-API'ene)
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Overordnet tidsplan
Uke 42

Uke 41

Uke 40

Uke 43

Uke 44

Uke 50

Uke 45-49

Uke 51

Kommunikasjon
•

•

•

Oppstartsmøte prosjekt

Formøte og workshop
anskaffelse
Oppstart utvikling verifiserings-løsning

•
•
•
•

Kunngjøring konkurranse
Utvikling verifiserings-løsning
ROS-analyse
Klargjøre krav infrastruktur

•

Mottak tilbud

•

Utvikling og etablering test og akseptanse
verifiseringsløsning

•
•

•
•

Mobilisering infrastruktur

•

•

Etablering test og QA infrastruktur

•

DPIA og ROS-analyse

Beslutning tilbud
•

Oppstart utvikling app og
backend

•

•

Etablere penetrasjonstesting

•
•

•

Levere beta til akseptansetest og
validering

•

Levere en prodversjon
verifiseringsløsning

Levere beta til akseptanse verifiseringsløsning

Etablering prodmiljø
infrastruktur
•

Testplan og akseptansekriterier

Utvikling app og backend

•

Etablere sikkerhets-løsninger

•

DPIA og ROS-analyse

Sluttføre verifiserings-løsning
DPIA og ROSanalyse

DPIA og ROSanalyse

Organisering
og oppstart

Ukenr

App og backend utvikling

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uke 40
Uke 41

Uke 42
Uke 43
Uke 44

Oppstart utvikling verifiseringsløsning
Mobilisering infrastruktur
Kunngjøring konkurranse
Utvikling verifiserings-løsning
ROS-analyse
Klargjøre krav infrastruktur
Testplan og akseptansekriterier
Utvikling og etablering test og akseptanse
Etablering test og QA infrastruktur
Levere beta til akseptanse verifiseringsløsning
Etablering Prod miljø infrastruktur

Innleid leverandørteam

Personvern/ROS/informasjonssikkerhet

Test, validering og dokumentkontroll

ROS analyse

Testplan og akseptanse-kriterier

• DPIA og ROS analyse
• Etablere sikkerhetsløsninger
• DPIA og ROS analyse
• Etablere penetrasjonstesting
• DPIA og ROS analyse

Oppstart utvikling App og backend

Uke 45-49 Utvikling App og backend
Levere beta til akseptansetest og validering
Uke 50
FHI
Lansering app og backend
Uke- 51
Ressurser

Verifiserings-løsning/oppslag mot
MSIS/infrastruktur

Sluttføre verifiseringsløsning
Levere en prodversjon verifiseringsløsning

• DPIA og ROS analyse

Team B, Oslo

CISO, PVO, Juridisk direktør

Testleder

•

Lansering
løsning

Status verifiseringsløsning/oppslag mot
MSIS/infrastruktur
• Hva er gjort den siste uken (overordnet nivå)
•

Oppsett av automatisk bygging, testing og deployment til Azure (devmiljø)

• Plan den neste uken (overordnet nivå)
•
•
•

Deployment til Azure for Test og QA
Gi tilgang til Smittestopp-appene for å koble seg opp mot verifiseringsløsningen (dev/testmiljø)
Øke testdekning av koden

• Usikkerheter (Risiko)
•
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Prosess for MSIS-tilgang

Status Test og kvalitet
• Hva er gjort den siste uken (overordnet nivå)
• Testplan og forankring av test
• Div møter rundt test og kvalitet på ulike nivå

• Plan den neste uken (overordnet nivå)
•
•

Gjennomføre ulike testmøter
Ferdigstille versjon 1.0 av felles overordnet testplan og strategi med Danmark og leverandør

• Usikkerheter (Risiko)
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Status App og backend-utvikling
• Hva er gjort den siste uken (overordnet nivå)
• Gjennomført kickoff på mandag
• Startet arbeid med produktkø, planlegging av GitHub- og Azure-migrering, og samkjøre testplan og –strategi.

• Plan den neste uken (overordnet nivå)
• Etablere produktkø for versjon 1
• Etablere Smittestopp i Azure
• Påbegynne utvikling

• Usikkerheter (Risiko)
• Kompleksitet i Azure, Dockerization
• Ønske om mange språk i versjon 1, påvirker test og omfang
• Usikkerhet omkring testscope, på hvem som tester
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Status personvern/DPIA
• Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå)
•
•
•
•

Gjennomført møte med HOD om løsning / samtykke
Gjennomført møte med Wikborg Rein om løsningen/samtykke
Hatt dialog med dansk jurist om deres løsning
Påbegynt DPIA (kommet langt på vei)

• Plan de neste to ukene (overordnet nivå)
•
•
•
•

Koordinere arbeidet ROS/DPIA
Avklare utestående punkter i DPIA med leverandør
Ferdigstille DPIA
Oversende utkast DPIA til Datatilsynet

• Usikkerheter (Risiko)
• Avklare om løsningen skal åpne for at man kan reservere seg mot å motta notifikasjoner av smitte (ikke en del av den danske
løsningen, men kan være hensiktsmessig som følge av vaksineringen)
• Avklare hvordan man skal hensynta de som er etter hvert blir vaksinerte (skal de kunne sende ut smittevarsler og motta
FHI notifikasjoner)

Status informasjonssikkerhet/ROS
• Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå)
•
•
•
•

Gjennomført planleggingsmøter med Tor Gaute Indstøy og Stian Ervik
Hatt samtaler med NSM om sikkerhetstesting
Startet ROS-analysen for verifiseringsløsning
Etablert malverk for ROS-analyser

• Plan de neste to ukene (overordnet nivå)
•
•
•

Gjennomgå og vurdere risikoscenarier
Koordinere arbeidet med delprosjekt «Test»
Fortsette dialogen med NSM

• Usikkerheter (Risiko)
•
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Ingen spesielle

Status kommunikasjon
Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå)
Oppdatert status på fhi.no forrige uke, bl.a. med svar på konkurransen. Må få ut status denne uka på fhi.no
Minikonkurranse leverandør kampanje er sendt, og tilbud er kommet
Utvidet kommunikasjonsgruppe med flere medlemmer, nå også med Helsenorge

Plan de neste to ukene (overordnet nivå)
Bestemme leverandør for kampanjetjenester uke 44
• Gjennomføre og motta befolkningsundersøkelse
• Oppstartsmøte kampanje med leverandør uke 45
• Presse-webinar om status? Kun en ide

Usikkerheter (Risiko)
Ressurser - først og fremst nok folk til å ta publikumshenvendelser med mer
Tid for produksjon av kampanjemateriell frem mot start
At appen fungerer, og lett å skille fra både danske Smittestop og tidligere versjon av Smittestopp i navn, design mm
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Eksternt fagråd
• Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå)
•
•

Mandat er utformet
Kalt inn til 1. møte

• Plan de neste to ukene (overordnet nivå)
•

Oppstart

• Usikkerheter (Risiko)
•
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Ingen spesielle

Økonomi
• Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå)
•

Innspill til budsjett

• Plan de neste to ukene (overordnet nivå)
•
•

Etablere prosesser for oppfølging av timer
Etablere prosesser for rapportering av påløpte og gjenstående kostnader

• Usikkerheter (Risiko)
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