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Vår pågående reise til skyen



Litt bakgrunn

• Det er ca. 50 aktive/kritiske applikasjoner i porteføljen

• Med en gjennomsnittlig levetid på ca. 15 år skal 3-4 skiftes ut hvert år

• Standardapplikasjoner kun for støttefunksjoner (HR, Lønn, Økonomi)

• Det finnes ikke standardapplikasjoner for å forvalte Norges 
utlendingspolitikk. Alt er laget ‘in-house’/konsulenter

• Applikasjonene var, som alltid, klassiske monolitter eller klient/tjener
• Mye Oracle eller SQLServer og Smalltalk eller ulike varianter av MSFT plattform

• Dette skalerer bare sånn passe bra



Oversikt over motiver

• Tekniske fordeler i en 
moderne skyplattform

• Migrering/refaktorering
påkrevet pga ‘end-of’life’

• Mer fleksibilitet



• Nye programmeringsrammeverk (.net) er veldig kraftige
• Omskriving/refaktorering av applikasjoner går raskere enn før

• Mindre må ‘kodes’, mer er ferdig i plattformen

• Dermed kan man sanere apper bygget i gammel og (nå) 
ukurant teknologi

• Databaser, Operativsystemversjoner og alt rundt eldes
• Leverandørene kutter support etterhvert

• Vanskelig å oppgradere én komponent pga. 
avhengigheter/support

Noen tekniske/praktiske drivere



Hovedfaktoren var ønsket om ‘agilitet’ og elastisitet

• I skyplattformen fant man ferdige tjenester
• Ikke lisenskjøp + installasjon 

og egenutvikling

• Tjenestene kan raskt skaleres opp/ned  

• Med mer bruk av ferdige tjenester 
og veldefinerte grensesnitt så man
• Kortere leveringstid på ny funksjonalitet

• Potensialet for mindre vedlikeholdsinnsats over tid

• Mulighet for elastisitet på kapasitet



‘Køer’

• Det er stort behov for kommunikasjon 
mellom applikasjoner. 

• Køer er en tjeneste for å poste eller 
abonnere på informasjon

Nettsider

• Mye av kommunikasjonen utad går via 
nettsider

• Selvregistrering for flyktninger

• Innsikt i saks-status



Kan alt sendes til Azure nå? …Ikke ennå.

• Sikkerhetsloven setter noen krav
• SLA på system for grensekontrollen

• Sikkerhetsklarering på (alt) personell

• Arkivsystemer (Noark)
• Finnes ikke som tjeneste

• «Lift & Shift» kjennes ikke bra

• Finner ingen god SMS-tjeneste
• SMS brukes for eksempel ved booking av tolk 

NB! Skyen oppleves som sikrere enn det man kan forvente å klare selv/on-prem, så dette er ikke en generell reservasjon



Andre tanker
• Prising er nokså krevende å forutse

• Prising av tjenestene

• Prising av kapasitetsparametre

• Som alltid er det en viss Lock-in
• Når du bygger inn tjenestene skaper det bindinger

• Ha evt. en ‘exit-strategi’ i tankene
• Ikke minst dataeksport





HYBRID?



Hybrid sky vil bli realiteten for ‘alle’ i minst fem år

• Ingen kommer til å kjøre KUN in-cloud

• Ingen kommer til å kjøre KUN 
‘on-premise’ løsninger

• Alle større virksomheter vil bruke tid 
på reisen, med deler ‘in-house’

Windows Server
Linux VM

Docker 
Kubernetes

Azure
AWS
Google



Integrasjon

• De fleste systemer som flyttes til sky har 
avhengigheter til andre systemer
• Data skal holdes ajour på tvers

• Helst i sanntid

• Det er ofte en pris for å ta data ‘ut av’ en sky
– derfor kan det vært lurt å co-lokalisere sentrale ressurser

• Og det er helt overtydelig smart å se på
• En integrasjons-software/bus/kø

• Og god ‘change data capture’ fra ERP, CRM etc



Optimalisering  (for kost)

• Det er mest å spare dersom man tilpasser seg 
til (den valgte) skyens styrker

• Tjenester som er både tunge og statiske kan 
vise seg billigere å kjøre on-prem
• Man kjøper Server/HW og nedskriver

• «Unngå å måtte lage et business-case for 
å kjøre en analyse…»

• Valgfrihet mtp investeringsprofil
• Ta kostnader på CapEx eller OpEx etter behov



Programvarelisenser

• Det aller meste av nye softwareavtaler i dag 
er basert på ‘leie’ (Subscription)
• Den store fordelen er at man kan si opp deler

• I sky er det jo prising av tjenestene
• Men det finnes også ‘Bring your own License’ 

• Mange leverandører tilbyr overgang til leie
• Noe å tenke på når det gjelder fleksibilitet

• Vurdere ‘vekslingskursen’

• Sjekk om rettighetene tillater både on-prem 
og in-cloud om det er viktig for deg




