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Executive summary

Bakgrunn
Direktørmøtet har vedtatt at NRK skal ha et nytt intranett som bygger opp 
under målet om «Ett NRK». 

Intranettet skal imøtekomme et behov i NRK for samarbeid på tvers av 
avdelingsgrenser, redaksjoner og geografiske avstander. 

Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas har gjentatte ganger understreket 
viktigheten av dette, senest 8. desember 2009 på et strategimøte for 160 
NRK-ledere: 

"En kunnskapsbedrift som vil være nyskapende må samarbeide på tvers av 
etablert linjeorganisasjon. Vi må åpne oss mer for hverandre og mot resten 
av samfunnet. Det vil utfordre vår tradisjonelle kultur for å ha full råderett 
over eget ansvarsområde."

Mål
Målet med prosjektet er å få på plass et nytt intranett. Ønskede effekter er at 
intranettet skal gjøre det enkelt for alle med tilknytning til NRK å:

• Gi informasjon
• Motta og finne informasjon
• Dele informasjon
• Samarbeide
• Kommunisere med hverandre
• Tilpasse intranettet til sine aktuelle behov 
• Publisere
• Bidra til å nå målet om «Ett NRK»

Løsningsbeskrivelse
Vi ser for oss at løsningen består av tre nivåer: 

• Nivå 1 er presentasjonsnivået som viser den enkelte medarbeiders 
informasjonstjeneste. 

• Nivå 2 er det vi definerer som rom, dvs en strukturert samling 
dokumenter og objekter som har en felles kontekst.



• Nivå 3 er informasjonsobjekter; dokumenter, artikler, video, lyd med 
mer, og redigeringen av disse. Alle informasjonsobjekter tilhører et 
rom.  

Nivå 1
Nivå 1 er den enkelte medarbeiders individuelle forside. Denne siden vil 
inneholde både obligatorisk informasjon og selvvalgt informasjon. I 
informasjonselva presenteres visningsobjektene for alle typer informasjoner, 
obligatoriske og selvvalgte, fra interne og eksterne kilder. Et visningsobjekt 
kan vise både til artikler, dokumenter og mediefiler (lyd, bilde, video).    

På Nivå 1 vil det også ligge en snarvei til et dynamisk organisasjonskart som 
til enhver tid gjenspeiler gjeldende organisasjon. 

Søk blir det viktigste navigasjonsverktøyet i det nye intranettet. Ved søk skal 
brukeren enkelt finne personer, telefonnummer, dokumenter, artikler osv. 

Den enkelte skal selv kunne velge snarveier til tilgjengelige verktøy og 
ressurser, slik som timelister, reiseregning, programmer etc.  

Nivå 2
På Nivå 2 ligger alle samhandlingsrom. Her skal verktøy for samhandling 
være tilgjengelige, som for eksempel: Artikkelpublisering, dokumentlister, 
chat, oversikt over deltakere i rommet, kalender, oppgaveplanlegging mm.

Dokumentliste: Herfra skal brukeren kunne opprette nye dokumenter (Word, 
pdf, ppt, exel osv). Visningsobjektene til publiserte dokumenter havner i 
rommets dokumentliste og informasjonselva til rommets deltakere og 
abonnenter.   

Chat: Send og motta lynmeldinger mellom deltakerne i rommet.

Brukeradministrasjon: Alle rom har en eier som administrerer rommet. I 
utgangspunktet er et rom åpent for alle, men det skal være mulig å lukke 
hele eller deler av rommet. Rommet har en oversikt over deltakere og 
presentstatus til disse: Pålogget, på ferie, i møte. 

Kalender: Alle rom kan ha sin egen kalender der aktiviteter kan planlegges. 

Oppgaver: Prosjektverktøy for planlegging og tildeling av oppgaver til den 
enkelte deltaker i rommet.  



Nivå 3
Her ligger artiklene og dokumentene som visningsobjektene på Nivå 1 og 
Nivå 2 peker til. 

Rettesnorer: 

• Du skal alltid høre på mor
• Alt er i utgangspunktet åpent («Ett NRK»). 
• Det skal i utgangspunktet være mulig å abonnere på alt.  
• Det skal i utgangspunktet være mulig å kommentere på alt. 
• Brukerne skal selv kunne opprette nye samhandlingsrom. 



•

1. Innledning
Direktørmøtet i NRK har vedtatt at dagens intranett skal oppgraderes i tråd 
med ny organisasjon. Målsettingen med prosjektet totalt sett er å etablere et 
moderne, fleksibelt og sosialt intranett med nyttig funksjonalitet, enkel 
brukermedvirkning og god design. Det nye intranettet skal være en arena for 
intern dialog og informasjonsutveksling på alle nivåer i bedriften.

Det nye intranettet skal imøtekomme et behov i NRK for samarbeid og 
samhandling på tvers av avdelingsgrenser, redaksjoner og geografiske 
avstander. 

Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas har gjentatte ganger understreket 
viktigheten av dette, senest 8. desember 2009 på et strategimøte for 160 
NRK-ledere: 

"En kunnskapsbedrift som vil være nyskapende må samarbeide på tvers av 
etablert linjeorganisasjon. Vi må åpne oss mer for hverandre og mot resten 
av samfunnet. Det vil utfordre vår tradisjonelle kultur for å ha full råderett 
over eget ansvarsområde." 

Mål
NRKs nye intranett skal hjelpe medarbeiderne med å finne det de trenger for 
å gjøre en god jobb og bygge opp under et uttalt mål om ”Ett NRK”. 
Intranettet skal derfor være enkelt å bruke, være en læringsarena og en 
fleksibel møteplass for utveksling av nyheter og deling av informasjon. 
Overført til konkrete mål betyr dette at det nye intranettet skal gjøre det 
enkelt for alle med tilknytning til NRK å:

• Gi informasjon
• Motta og finne relevant informasjon
• Dele informasjon
• Samarbeide
• Kommunisere med hverandre
• Tilpasse intranettet til sine aktuelle behov 
• Bygge opp rundt målet om «Ett NRK»
• Publisere



2. Bakgrunn for anskaffelsen

2.1Dagens situasjon

NRKs eksisterende intranett, Torget, bygger på det modulbaserte 
webpubliseringsverktøyet CorePublish, versjon 5.1.4. Torget har en 
hovedside som i prinsippet skal være alle NRK-ansattes startside (se figur 1). 
Hver divisjon, hver avdeling og hvert av de 12 distriktskontorene har i tillegg 
sine egne sider. (Se figur 2 og 3.) Selv om det i dagens løsning er besluttet at 
hovedsiden skal være alle ansattes startside, har det i praksis vist seg at et 
stort flertall av NRK-ansatte først og fremst forholder seg til sin egen 
avdelings eller divisjons intranettside. Den hierarkiske oppbyggingen av 
dagens intranett bidrar i så måte i liten grad til å understøtte et uttalt mål om 
«Ett NRK». Intranettet innholder mye viktig og nyttig informasjon, men som 
bruker må du vite hvor du skal lete for å finne. Søkefunksjonaliteten i dagens 
løsning er langt fra tilfredsstillende. Det er anledning til å kommentere 
direkte i artikler i et "kommenter artikkel"-felt. For øvrig er dagens intranett 
ingen kommunikasjonsplattform, men en enveis informasjonskanal uten 
muligheter for dialog og samarbeid. 

I dagens løsning administreres brukertilganger i NRK via Microsofts Active 
Directory. De er delt opp i ca. 10 tilgangsgrupper basert på divisjoner, 
foreninger og administrering av Core Publish. Publiseringsterskelen oppleves 
av mange som veldig høy. 

NRK har tradisjonelt vært en bedrift der infrastrukturen har vært preget av de 
programtekniske installasjonene. Disse har i stor grad hatt egne separate 
løsninger for datalagring og arkivsystemer, og arbeidsprosesser har vært 
preget av mange manuelle steg.

De siste ti årene, i takt med digitaliseringen av produksjonen, først i radio, så 
i fjernsynet, har vi hatt fokus på å utarbeide felles datamodeller og service 
oriented architecture- (SOA) basert systemintegrasjon. 

Datautvekslingsskjemaet er nå i sin andre utgave, og flere av de sentrale 
systemene er allerede integrert gjennom et meldingshåndteringssystem.



Figur 1. Skjermdump av førsteside på dagens løsning.



Figur 2 Skjermdump av førsteside som viser inndelingen i distriktskontor i 
venstremarg



Figur 3 Skjermdump av førsteside som viser inndelingen i divisjoner i 
venstremarg



Figur 4. Skjermdump av dagens Servicetorg



3. Inndeling og besvarelse av kravene
Kravene deles i 

• Ikke funksjonelle krav

• Funksjonelle krav

• Framtidig funksjonalitet

Kravene er i tillegg delt opp i funksjonsgruppe, slik som pris, dokumentasjon 
og så videre.

3.1 Svar på kravene

Kravene er formulert slik at vi forventer at leverandøren utarbeider en presis 
og fyldestgjørende beskrivelse for hvert punkt. Svarene skal fylles inn i 
kommentarfeltet i tabellen. Der dette ikke er mulig, skal det likevel fylles inn 
et sammendrag i riktig rute i tabellen med en tydelig referanse til vedlegg. 

Av praktiske grunner ber vi hver av leverandørene skrive firmanavnet sitt 
tydelig som en bunntekst på hver side i besvarelsen

Tabellen har følgende format:

Krav nr Krav Viktighet Kommentar

Krav nr. Entydig nummerering av krav inndelt i funksjonsgruppe og krav nr.

Krav. Beskrivelse av NRK sine krav

Viktighet. Angir hvor viktig NRK anser dette kravet.  Det vil bli angitt 3 
forskjellige prioriteringer

1. Kravet anses som så viktig at det vil være utslagsgivende for en 
tilbudt løsning

2. Kravet anses som viktig

3. Kravet anses som ønskelig



Kommentar. Leverandørens besvarelse.

I tilegg er det en kort beskrivelse av hver funksjonsgruppe.



4.0 Overordnede prinsipper

4.1 Begrepsdefinisjoner og rettesnorer 

4.1.1 Begreper

Informasjonselv: Område på førstesiden der ny informasjon vises i omvendt 
kronologisk rekkefølge.

Rom: På Nivå 2 finner vi det vi definerer som rom, dvs en strukturert samling 
dokumenter og objekter som har en felles kontekst.

Strøm: Informasjon fra rom, Nivå 2, til brukerens informasjonselv på 
Nivå 1.

Mor: Mor er definert som brukerens organisatoriske tilknytning i linjen. 
Informasjon fra mor er derfor obligatorisk. 

Abonnement: Abonner på dette eller denne. Brukeren skal selv kunne velge 
ulike abonnement, dvs hva slags informasjon han vil ha i informasjonselven 
sin, basert på situasjon, interesse og behov. En abonnent har ikke rettigheter 
til å oppdatere objekter i rommet. 

Deltaker: Du er invitert til å delta i rommet (prosjekt, organisasjon etc) og 
har som deltaker alle tilganger og rettigheter. Som deltaker kan du bidra til 
oppdateringer i rommet. Dersom det skjer en endring på et element i 
rommet skal deltakeren få beskjed om dette i informasjonselven sin. Det skal 
også være mulig å be om en invitasjon til å bli deltaker i rom.

Visningsobjekter: Artikler og dokumenter har visningsobjekter både i 
informasjonselv på Nivå 1 og i artikellliste eller dokumentliste på Nivå 2. 
Disse genereres automatisk når et nytt objekt er publisert (ny artikkel, nytt 
dokument). Et visningsobjekt kan i det minste inneholde følgende:

• Objektnavn (tittel, dokumentnavn) 
• Ingress (artikkel, første linje i dokument)
• Dato/klokkeslett
• Gå til kilde (les mer, les hele, les dokumentet)
• Forfatterikon
• Gå til rom (kun på visningsobjekter på Nivå 1)
• Ikon for romtilhørighet (kun på visningsobjekter på Nivå 1)



• Antall kommentarer
• Stjernemerking (ta vare på dette visningsobjektet i favorittliste. Kun på 

Nivå 1)
• Legg til i liste (rom til liste. Kun på Nivå 1 )
• Objekttype (pdf, artikkel, word) som ikon. 

4.1.2 Rettesnorer

Mor. Du må alltid høre på mor. En bruker kan ha mange mødre avhengig av 
hvor i organisasjonen og hvor i linja han er.

Personaldatabase. Alle personopplysninger riktig ett sted. Personaldatabase 
der informasjon om alle med tilknytning til NRK er oppdatert og korrekt ett 
sted. 

Åpent. Alt er i utgangspunktet åpent. Det betyr at alle har mulighet for å 
søke og se i produksjonssystem. Også her gjelder skillet mellom deltaker, 
abonnent eller besøkende.

Brukeropplevelse. Brukeropplevelsen må være konsistent uavhengig av type 
rom. Lik funksjonalitet skal oppleves likt i alle rom.

Navigering. All navigering skal være nettleserbasert 

4.2 Arkitektur og integrasjon

4.2.1 Generelt om arkitektur

Gluon dataskjema
Gluon er et xml-basert meldingsskjema som benyttes til å utveksle data 
mellom systemer. Gluon i sin første utgave har vært i utvikling siden 2001, 
og stadig utvidet for å dekke flere og flere sider ved NRKs virksomhet. 
Standarden bygger i stor grad på Dublin Core, og EBU-standarder, og har i 
sin tur bidratt til EBU-standarden Tech 3293-2008 EBU Core.

Etter 8 års bruk, med stadige utvidelser ble gluonskjemaet i 2009 utviklet i 
en andre utgave, for blant annet å støtte ESB-er bedre.

Gluon-skjemaet brukes, og skal brukes for datautveksling mellom systemer i 
NRK. Det baserer seg på at dataene i systemene virtualiseres mot fellestyper, 
slik at for eksempel programinformasjon vil være likt formatert, enten det 
kommer fra produksjonsmiljøet i radio eller fjernsyn.



Skjemaet som definerer xml-dokumentene som utveksles ligger på http://
gluon.nrk.no/gluon2.xsd. Her er noen deler som vil være spesielt aktuelle for 
dette prosjektet.

Nyhetstype
I denne presentasjonen av det nye 
intranettet er det mye snakk om 
meldinger, meldingstyper som kan 
strekke seg fra meldinger fra 
nyhetsbyråer, til egenproduserte artikler 
og rene beskjeder som bare består av en 
tittel og et tekstfelt.

For vår internettjeneste, nrk.no ble 
denne artikkeltypen definert. Den tar for 
seg selve artikkel innholdet, så som 
overskrifter, ingresser og pekere til 
bilder og video, mens sakens tittel, 
beskrivelse, forfatter og andre metadata 
ligger i metadatablokken som vil bli 
forklart nedenfor. Skissen viser bare 
hovedindelingen, f. eks. vil feltet maintekst, kunne bestå av avsnitt, 
stikktitler og bilde/video/lyd referanser i  en hver ønsket kombinasjon. For 
fullstendig dokumentasjon vises det til dokumentasjonen på nettet.

http://gluon.nrk.no/gluon2.xsd
http://gluon.nrk.no/gluon2.xsd
http://gluon.nrk.no/gluon2.xsd
http://gluon.nrk.no/gluon2.xsd


Metadata blokk
Dette er det mest brukte elementet i 
datamodellen, og med ulike 
innpakninger kan det dekker 
metadatabehovet i alt fra program 
og sendeplaner, kalendere og 
hendelser, nyhetsmeldinger og 
musikk. Som en kan se av 
illustrasjonen er den basert på 
Dublin Core, men feltene er langt 
klarere definert en i DC, slik at man 
oppnår en entydig datastruktur. 

En slik blokk med metadata finnes i 
de fleste gluon-objekter, slik som i 
nyhetseksempelet over, i andre 
objekter, slik som sendeplaner, 
dekker metadata-elementet nesten 
hele behovet, mens du har et 
element rundt for å lage struktur i 
listene. Metadatablikken kan benytte 
seg av ulike klassifiseringssystemer 
og en kan enkelt ta vare på 
semantiske koblinger gjennom type 
og relations elementene.



SOA
NRK har lenge hatt et mål å ha en tjenestefokusert arkitektur. Vi startet i det 
små for snart ti år siden med en meldingsbasert systemintegrasjon for flere 
av systemene. Dette har vist seg nyttig for oss, flere av systemene er 
tilpasset dette, og vi er parallelt med Nye Torget-prosjektet i gang med å 
anskaffe og sette opp en ESB for å styrke oss ytteligere med en praktisk SOA 
arkitektur.

Tjenester prosjektet skal hente fra NRKs infrastruktur, skal gå via SOA 
bussen i gluonformat dersom ikke tungtveiende grunner tilsier noe annet. 

Slike grunner kan være at en bruker andre industristandarder som er mer 
egnet f. eks. for autentisering av brukere.

For å oppnå den samme fleksibiliteten for resten av infrastrukturen er det 
viktig at tjenestene som Nye Torget frembringer også blir eksponert på 
servicebussen, slik at disse i den grad det er hensiktmessig kan brukes av 
andre systemer

4.2.2 Integrasjon av andre systemer:

4.2.2.1 AD
Active Directory (AD) brukes som påloggingstjeneste i NRK. Brukerne 
identifiseres og pålogges, og grupper i AD brukes for å gi brukerne tilgang til 
ulike systemer og tjenester.  AD vil ha denne rollen også i framtiden.
Det finnes standarder for hvordan påloggingsdata overføres gjennom en ESB, 
dette ventes innført i mellomvareprosjektet slik at påloggingsdata vil bli 
tilgjengelig på bussen.

4.2.2.2 IFS
Der AD nok vil ha en oversikt over brukere, og systemtilgang, vil NRKs 
egentlige oversikt over folk ligge i IFS systemet. Systemet holder orden på 
hvem som er ansatt, hvem som jobber, avdelingsstruktur, og andre metadata 
om personer. Disse dataene vil bli eksponert gjennom servicebussen på 
gluonformat, jmf. http://gluon.nrk.no/gluondok2/
gluon2_entityType.html#Link0000000C 
Brukerne skal selv kunne oppdatere innholdet i IFS ved å forandre på sin 
profil. 

4.2.2.3 Kaleido
Kaleido er en billeddatabase. Grensesnittene er basert på REST. Kaleido gir 
muligheten til å laste opp og bestille bilder i ønsket størrelse for publisering. 
Systemet bruker i størst mulig grad de metadataelementene som er innbakt i 

http://gluon.nrk.no/gluondok2/gluon2_entityType.html
http://gluon.nrk.no/gluondok2/gluon2_entityType.html
http://gluon.nrk.no/gluondok2/gluon2_entityType.html
http://gluon.nrk.no/gluondok2/gluon2_entityType.html


filene som lastes opp, i tillegg kan en legge inn andre metadatafelter. 
Tjenesten vil bli tilgjengelig på servicebussen.

4.2.2.4 Exchange 
NRK har i dag Exchange 2007 som epostsystem. Den nye intranettløsningen 
skal utveksle kalenderinformasjon med Exchange.

4.2.2.5 GURI interface
NRK benytter et system utviklet av Mediateket i sammarbeid med NRK, for 
lyd- og videoklipp – GURI 4.0.  Videoene og lydklippene skal publiseres via 
dette publiseringsverktøyet og bruke NRKs kode for embedding. (Se vedlegg 
1)

4.3 Design
Det nye intranettets visuelle profil skal ta utgangspunkt i retningslinjene 
beskrevet i nrk.no/design.

Leverandøren skal vurdere og beskrive prinsippene for GUI, eksempelvis for 
elementer i lay out, gridsystem og interaksjonsdesign.

Det bør være mulig for den enkelte bruker å plassere og tilpasse 
komponentene på Nivå 1 og 2 etter egne preferanser. 

NRK har ikke avgjort om det skal være den valgte leverandørens oppgave å 
utforme den endelige designen for intranettet. Leverandøren må derfor gi et 
tilbud som omfatter design, og et tilbud uten design. 

5. Ikke funksjonelle krav

Her skal leverandøren beskrive sin kompetanse, hvordan oppgaven vil bli 
løst, prismodell og hva slags kompetanse kunden må ha.

5.1 Leverandør kvalifikasjoner

For alle systemer i NRK er det viktig at produktet har lang levetid og at 
systemet utvikles i tråd med standarder og trender i markedet. I tillegg må 
leverandøren ha god kompetanse, leveringskapasitet og fokus på denne type 
leveranser.

Krav nr Krav Viktighet Kommentar
5.1.1 Leverandøren må 

dokumentere hvordan 
løsningen kan videreutvikles.

2



5.1.2 Leverandøren må 
dokumentere kompetanse på 
denne typen løsninger, og 
antall ansatte med 
kompetanse på løsningen 
som tilbys.  

2

5.1.3 Leverandøren må påta seg 
totalansvaret for leveransen, 
også de deler som kommer 
fra underleverandører. 
Dokumenter kompetanse hos 
underleverandører, som 
benyttes. Det er også viktig å 
dokumentere hvilken prioritet 
leverandøren har hos 
underleverandørene.

1

5.1.4 Beskriv tidsplan for 
implementering av levert 
løsning. Tidsplanen skal 
minimum inneholde 
milepælsplan som beskriver 
forberedelse, design av 
systemet sammen med 
kunden, installasjon, testing, 
akseptansetest, 
akseptanseperiode, endelig 
akseptansetest og 
leveringsdato.

2

5.1.5 Løsningen skal testes. 
Akseptansetesten skal basere 
seg på tilbudsgrunnlaget og 
den endelige designen.
Akseptansetesten skal 
utarbeides og gjennomføres i 
samarbeid mellom kunde og 
leverandør.

1



5.1.6 Leverandøren må beskrive 
hvilke funksjoner som krever 
tilpasning og utvikling og 
hvilke som inngår i et 
standard produkt. 
Leverandøren må sørge for at 
alle system fungerer godt 
sammen, og at disse 
funksjonene er tilgjengelige 
på servicebussen, eller på 
andre tjenelige protokoller, til 
NRK, slik at vi kan knytte 
dette opp til tredjepart 
systemer.

1

5.1.7 Leverandøren må beskrive 
hvordan NRK evt kan 
videreutvikle løsningen med 
nye funksjoner og integrasjon 
mot andre systemer.

1



5.2 Pris

Leverandøren må beskrive prismodellen for leveransen, service og support, 
og i tilegg beskrive prismodellen dersom NRK ved et senere tidspunkt ønsker 
å viderutvikle løsningen. Det er viktig at systemet, og anvendelsen av 
produktet, gir en god totaløkonomi på lang sikt.

Krav nr Krav Viktighet Kommentar
5.2.1 Beskriv prismodell for tilbudt 

løsning
1

5.2.2 Beskriv løsningens 
lisensmodell 

1

5.2.3 Beskriv kostnader for test og 
utviklingslisenser

2

5.2.4 NRK har behov for 
kontinuerlig drift av systemet, 
basert på primærdrift fra egen 
driftsavdeling i tilegg til 
ekstern support. Beskriv 
leverandørens prismodell for 
support og evt drift.

1

5.2.5 Beskriv opplæringstilbud og 
prisen på dette

1

5.2.6 Beskriv kostnader og 
ressursforbruk for en 
driftsperiode på 5 år.

1



5.3 Dokumentasjon

Det er viktig at løsningen og leveransen er tilfredsstillende dokumentert og 
at denne er lett tilgjengelig.

Krav nr Krav Viktighet Kommentar
5.3.1 Beskriv hva slags system -og 

utviklerdokumentasjon som 
leveres, og formen på denne. 
Dokumentasjonen skal 
beskrive både produktet og 
leveransen.

1

5.3.2 Foreligger dokumentasjonen 
på norsk.

3

5.3.3 Beskriv en e-læringspakke for 
opplæring av nye brukere av 
løsningen.  

2

5.4 Drift og forvaltning

Det er viktig at systemet driftes og forvaltes på en god måte. De som skal 
drifte og forvalte systemet fra dag til dag må gis tilstrekkelig kompetanse. 
Systemet skal inngå i kritisk infrastruktur som krever stabilitet og høy 
oppetid. 

Krav nr Krav Viktighet Kommentar
5.4.1 Beskriv nødvendig 

kompetanse, og rutiner for å 
drifte systemet.

2

5.4.2 Beskriv nødvendig 
kompetanse og rutiner for å 
forvalte systemet.

2

5.4.3 Beskriv nødvendig 
kompetanse og rutiner for å 
utvikle nye tjenester og 
integrasjon mot løsningen.

2

5.4.4 Beskriv supportapparat, så 
som rutiner for mottak av 
feilmeldinger og prioritering 
av disse. Hvilke kanaler tilbys, 
f. eks. e-post og telefon. 
Hvilke responstider tilbys. 
Beskriv også rutiner for 
utsendelse av patcher.

1



5.4.5 Beskriv hvordan løsningen 
oppgraderes til neste versjon. 
Det er viktig for NRK at en 
oppgradering medfører så få 
driftsforstyrrelser som mulig.

1

5.4.6 Løsningen vil inngå som en 
kritisk komponent i NRKs  
infrastruktur. Det er derfor 
viktig at løsningen har lang 
levetid. NRK erfarer at noen  
innkjøpte produkter fases ut 
av markedet før NRKs 
anvendelse av produktene 
opphører. NRK har behov for 
oppgradering og support i 
hele produktets 
anvendelsestid. Beskriv 
hvordan dette vil håndteres. 

2

6.0 Funksjonelle krav
Her skal leverandøren beskrive løsningens funksjoner og egenskaper

6.1 Plattformkrav

Her beskriver leverandøren plattformens egenskaper og krav til kjøremiljø

Krav nr Krav Viktighet Kommentar
6.1.1 Hvilke 

operativsystemplattformer 
støttes, og hvilke 
operativsystemplattformer 
anbefales.

2

6.1.2 Systemet skal være redundant 
og ha oppetidskrav på 24/7. 
Beskriv hva slags 
funksjonalitet løsningen har 
for feiltoleranse. Beskriv alle 
opsjoner (for eksempel 
clustering, feilover, 
lastbalansering) og eventuelle 
sårbarhetspunkter. 

1



6.1.3 Beskriv hvordan løsningen 
kan skaleres og evt 
begrensninger for skalering

1

6.1.4 Dersom løsningen er bygd 
opp av moduler. Beskriv 
hvilke moduler som inngår i 
løsningen.

2

6.1.5 Beskriv hvordan løsningen 
konfigureres og 
administreres. 

2

6.1.6 NRK har i dag tilgangskontroll 
basert på LDAP og Microsoft 
AD. Persondata fra IFS 
benyttes til å oppdatere AD. 
Beskriv hvordan løsningen 
støtter single sign-on basert 
på integrasjon mot AD.

1

6.1.7 Metoden for 
systemintegrasjon i NRK 
baserer seg på SOA. Beskriv 
hvordan løsningen henter 
tjenester fra NRKs 
infrastruktur via SOA-bussen i 
GLUON-format. (Se kap 4.2)

1

6.2 Overordnet løsningsbeskrivelse

Vi ser for oss at løsningen består av tre nivåer: 

• Nivå 1 er presentasjonsnivået som viser den enkelte medarbeiders 
informasjonstjeneste. 

• Nivå 2 er det vi definerer som rom, dvs en strukturert samling 
dokumenter og objekter som har en felles kontekst. 

• Nivå 3 er informasjonsobjekter; dokumenter, artikler, video, lyd med 
mer, og redigeringen av disse. Alle informasjonsobjekter tilhører et 
rom.  

• Persondatabase:
Hver enkelt er ansvarlig for å oppdatere sin profil. (evt godkjennes av 
linjeleder). Dette medfører at vi skal ha en persondatabase som til 
enhver tid er riktig.



• Abonner på dette: 
I utgangspunktet er alt åpent for alle. Det skal derfor være mulig å 
abonnere på alle rom. Det er to muligheter for abonnement; 1) default: 
Gir abonnenten alle publiserte nyhetsoppdateringer fra det aktuelle 
rommet. Dette kommer som visningsobjekt i informasjonselven. 2) I 
tillegg skal det være mulig å abonnere på enkeltelementer i de 
forskjellige rommene (kalender, dokumenter, referater).  

6.2.1 Nivå 1 - presentasjonsnivå

Nivå 1 er en personifisert informasjonstjeneste som samler informasjon fra 
ulike systemer. Her vises informasjonsobjekter som brukeren har en 
tilknytning til. Tilknytningen er gitt av brukerens rolle og posisjon i 
linjeorganisasjonen, produksjonsplaner, prosjekter og brukerens 
egendefinerte abonnement. Nivå 1 består av tre komponenter: Søk, 
informasjonselv og verktøykasse. Løsningen er beskrevet som følger:

6.2.1.1 Informasjonselv. 

Informasjonselven er et område der ny informasjon vises i omvendt 
kronologisk rekkefølge.

Krav nr Krav Viktighet Kommentar
6.2.1.1.1 Informasjonselven kan bestå 

av flere strømmer. Elven er 
løpet som alle 
informasjonsobjekter den 
enkelte har tilgang til 
gjennom rolle og 
abonnement, presenteres i. 
Beskriv hvordan dette kan 
løses. 

1

6.2.1.1.2 Strøm: En informasjonsstrøm 
inneholder visningsobjekter 
fra alle publiserte objekter i 
et rom eller fra en ekstern 
kilde. 
Beskriv hvordan dette kan 
løses.

1



6.2.1.1.3 Mor-strømmer: En morstrøm 
inneholder informasjon som 
er obligatorisk for brukeren. 

Det skal være mulig å 
forhåndsvise objekter i 
informasjonselven og 
dokumentlistene på Nivå 2. 
Beskriv hvordan dette kan 
løses.

1

6.2.1.1.4 Abonnement er strømmer 
brukeren selv har valgt å 
abonnere på. 
Det skal også være mulig å 
abonnere på eksterne kilder, 
f.eks fra for eksempel NTB, 
medieovervåkning, NRK.no 
etc. 
Beskriv hvordan dette kan 
løses.

1

6.2.1.1.5 Beskriv muligheten for å 
sortere visning av objekter 
og strømmer for eksempel 
ved lister eller 
stjernemerking. 

2

6.2.1.1.6 Det skal være mulig å 
forhåndsvise dokumenter og 
artikler i informasjonselven 
(ref. Apple). Beskriv hvordan 
dette kan løses.

2

6.2.1.1.7 Beskriv muligheten for å gi 
oversikt over antall nye 
meldinger siden sist 
pålogget.

2

6.2.1.1.8 Visningsobjekt. Se kap. 4 
Beskriv hvordan dette kan 
løses

1



6.2.1.1.9 Republisering/retweet 
Vi ønsker muligheten for å 
republisere etter modell av 
Twitter. En melding skal 
likevel kun havne i den 
enkeltes informasjonselv én 
gang. Det skal være mulig å 
se hvor mange ganger en 
artikkel er republisert/
retweetet. Beskriv hvordan 
dette kan løses

2

6.2.1.1.10 Stjernemerking: Merking av 
informasjonsobjekter for 
senere gjenfinning. Samles i 
en egen stjerneliste ref. 
Twitter.
Lister: Egendefinert 
sortering. Mulighet for å 
sette sammen lister på 
grunnlag av interesseprofil, 
ref. Twitter. Beskriv hvordan 
dette kan løses.

2

6.2.1.2 Søk
NRK har valgt Google search appliance (GSA) som søkemotor på nrk.no. Vi 
har bygd intern kompetanse på GSA. Søk blir det viktigste 
navigasjonsverktøyet i det nye intranettet. Det forutsetter en intuitiv og 
treffsikker søkefunksjonalitet.

Krav nr Krav Viktighet Kommentar
6.2.1.2.1 Leverandøren må begrunne 

et evt valg av annen 
søkemotor enn Google for 
intranettløsningen.

2

6.2.1.2.2 Det skal kunne søkes i alle 
tilgjengelige rom. 
Søkegrunnlaget er definert 
av brukerens rettigheter som 
følge av rolle, posisjon, 
prosjekt osv. Beskriv hvordan 
dette kan løses

1



6.2.1.2.3 Systemet skal støtte, vise 
frem, og hjelpe brukeren å 
benytte og oppdatere en 
emneordsliste med 
synonymer. Det skal også 
kunne støtte frie emneord 
eller såkalte tags. Ønsket 
funksjonalitet er at systemet 
skal foreslå emneord basert 
på tidligere publiserte 
tekster med emneord. Det er 
ønskelig at systemet også 
hjelper brukeren med å 
fullføre emneord 
(autofullfør). Beskriv hvordan 
dette kan løses.

1

6.2.1.2.4 Avgrensing av søk. Det må 
være mulig å avgrense søk til 
personer, kilde, prosjekter, 
rom, emneord, 
kategoriseringer. Søket må 
kunne hjelpe den som søker 
med å fullføre søkebegreper. 
Beskriv hvordan dette kan 
løses.

1

6.2.1.2.5 Visning av søk: 
Søkeresultatet skal 
presenteres som en liste 
med tittel, 
innholdsbeskrivelse, 
forhåndsvisning og lenker til 
originalobjekter og rom. 
Søkeresultat vises i henhold 
til relevans eller andre 
sorteringskriterier. Det er 
ønskelig at søk også skal 
vise relaterte søk, artikler og 
emner. Beskriv hvordan dette 
kan løses.

1

6.2.1.2.6 Søk i andre systemer. Det er 
ønskelig at det blir mulig å 
søke i alle systemer, også de 
som ikke er en integrert del 
av intranettløsningen (Se kap 
4) Beskriv hvordan dette kan 
løses.

2



6.2.1.3 Snarveier og widgedts

Snarveier er brukerens egenvalgte navigasjonsknapper til rom på Nivå 2. 
Widgedts er miniprogrammer til applikasjoner som ligger utenfor dette 
systemet. Vi ønsker å tilby brukerne en default startpakke med viktige 
snarveier som brukeren evt kan velge bort dersom han ønsker det. I 
intranettets hjelp-rom finnes en oversikt over alle tilgjengelige widgets. 

Krav nr Krav Viktighet Kommentar
6.2.1.3.1 Default startpakke til alle. Vi 

ser et behov for å utstyre alle 
brukere med en 
forhåndsdefinert startpakke. 
Denne kan for eksempel 
innholde abonnement på 
Biblioteket, Servicetorget og 
andre tjenestebaserte rom. 
Beskriv hvordan dette kan 
løses

1



6.2.1.3.2 Dynamisk organisasjonskart. 
Vi ønsker et dynamisk 
organisasjonskart som til 
enhver tid gjenspeiler 
gjeldende organisasjon. 
Rombeskrivende ikoner bør 
kunne gjenspeiles i det 
dynamiske 
organisasjonskartet. Kartet
blir generert i sanntid basert 
på en persondatabase som 
alltid er korrekt. Kartet skal 
være hierarkisk og det skal 
være mulig å navigere opp 
og ned i hierarkiet. Det bør 
være mulig å gjenspeile 
redaktørlinja og 
organisasjonslinja. Det skal 
være mulig å navigere seg 
videre fra kartet og inn på 
den enkelte persons profil, 
organisasjon, 
organisasjonsrom, 
redaksjonsrom. (Se IFS i kap 
4) Beskriv hvordan dette kan 
løses.

1

6.2.1.3.3 Servicetorget er en oversikt 
over intranettet. Derfra skal 
man kunne gå til rom, 
skjemaer, emner, widgedts 
med mer. Det nye 
Servicetorget blir derfor 
et utvidet servicetorg som 
viser alle objekter i 
intranettet, som et alternativ 
til søk. Beskriv hvordan dette 
kan løses. (se figur 4 for 
dagens Servicetorg)

1

6.2.1.3.4 Rom brukeren deltar i. Et felt 
som viser eller peker til en 
oversikt over rom brukeren  
deltar i. Rom kan 
identifiseres ved hjelp av 
ikon. Beskriv hvordan dette 
kan løses.

1



6.2.1.3.5 Rom brukeren abonnerer på. 
Et felt som viser eller peker 
til en oversikt over rom 
brukeren abonnerer på. Rom 
jeg abonnerer på må ha en 
knapp for ”opphev 
abonnement”. Rom kan 
identifiseres ved hjelp av 
ikon. Beskriv hvordan dette 
kan løses.

1

6.2.1.3.6 Kalender. Den enkeltes 
kalender hentet fra Exchange 
og aggregert 
kalenderinformasjon fra 
andre rom. Det skal være 
mulig å presentere 
kalenderinformasjon som  
liste, dag, uke, måned. 
Beskriv hvordan dette kan 
løses.

1

6.2.1.3.7 Oppgaveliste. En oversikt 
over brukerens oppgaver 
som er planlagt og tildelt fra 
et rom. Beskriv hvordan 
dette kan løses. (Se Nivå 2 
for beskrivelse av 
oppgaveplanlegging)

1

6.2.1.3.8 Chat. Det skal være mulig å 
chatte og se presentstatus 
for ansatte i NRK og eksterne 
samarbeidspartnere fra Nivå 
1. NRK har i dag Microsofts 
OCS Standard Edition for 
Chat og present-
informasjon. Beskriv 
mulighet for integrering av 
dette og evt alternativ 
løsning til OCS. 

1



6.2.1.3.9 Widgedts. Mulighet til å 
abonnere på program 
utenfor systemet. Ref Apples 
Appstore. Beskriv hvordan 
dette kan løses.
Eksempel på en widgedt kan 
være utfylling av 
reiseregninger og timelister. 
Widgedts for utfylling av 
reiseregninger og timelister 
er ikke en del av denne 
leveransen (Se kap. 7) 

1

6.2.2 Nivå 2 – Rom

Nivå 2 er det vi definerer som rom, dvs en strukturert samling dokumenter 
og objekter som har en felles kontekst. Det skal være mulig å opprette flere 
typer rom, for eksempel organisasjonsrom, prosjektrom, generelle 
samhandlingsrom og temarom. Det skal finnes default maler for de ulike 
romtypene. I tillegg skal det være mulig å tilpasse rommet ved å legge til 
komponenter utover malens rammer. 
Et rom består av flere objekter gruppert i ulike felter. En artikkel vil for 
eksempel være et objekt som er gruppert i feltet artikkelliste.

Det er tre mulige tilknytninger til rom: 

• Organisatorisk tilknytning. Du får automatisk meldinger fra dette 
rommet. Kan ikke velges bort (også omtalt som mor-meldinger). 

• Deltaker. Du blir deltaker enten ved invitasjon eller ved selv å være 
romeier. Deltakere i et rom har alle rettigheter. Eksempel: deltaker i et 
prosjekt. 

• Abonnent. En abonnent har selv aktivt valgt å følge rommet. 
Abonnenten har leserettigheter til tilgjengelige objekter i rommet. Det 
må være mulig å abonnere på hele eller deler av tilgjengelige objekter i 
rommet. Som abonnent kan du også si opp abonnementet. Eksempel: 
prosjekter brukeren er interessert i, men ikke deltar i. 



Det skal være mulig for alle å søke opp og se i rom uten at brukeren har 
noen av de ovennevnte tilknytningene til rommet. 

Krav 
nr

Krav Viktighet Kommentar

6.2.2.1 Navn. Hvert rom har sitt unike 
navn og et felt som kort 
beskriver hva slags rom dette 
er. Dette feltet må kunne 
redigeres av de som 
administrerer rommet. Det 
må også være mulig å angi 
rommets status. Avsluttet 
eller aktivt. Beskriv hvordan 
dette kan løses. 

1

6.2.2.2 Rommets 
organisasjonstilknytning. En 
beskrivelse av rommets 
plassering på 
organisasjonskartet og hvor i 
linja. Ut fra dette defineres 
hva som skal være den 
enkelte medarbeiders 
mormeldinger. Dette brukes 
også som opplsyninger til det 
dynamiske 
organisasjonskartet. Beskriv 
hvordan dette kan løses.

1

6.2.2.3 Kommentarer til rommet. I 
tilknytning til 
rombeskrivelsen skal det 
være et kommentarfelt. Her 
skal alle ha mulighet til å 
legge inn kommentarer til 
rommet. Beskriv hvordan 
dette kan løses.

1



6.2.2.4 Ikon. Hvert rom har sitt eget 
identifiserende ikon. Dette 
ikonet skal være en del av 
visningsobjektet som kommer 
i brukernes informasjonselv 
på Nivå 1 når det publiseres 
oppdateringer fra rommet. 
Det skal være mulig for 
romadministrator å laste opp 
nye ikoner for rommet. 
Beskriv hvordan dette kan 
løses.

1

6.2.2.5 Søk (se kap 6.2.1) 1
6.2.2.6 Emnesky. Beskriv muligheten 

for generering av emnesky i 
rom.

2



6.2.2.7 Artikkelliste. En liste med 
visningsobjekter til alle 
publiserte artikler fra 
rommet. Visningsobjektene i 
artikkellisten inneholder det 
samme som på Nivå 1 minus 
rom-ikon og ”Gå til rom”. (Se 
kap 4).

I tillegg har visningsobjektene 
i artikkellisten:

• Opprett ny artikkel (kun 
synlig for deltakere)

• Rediger artikkel (kun 
synlig for deltakere)

Artikkellisten genereres etter 
omvendt kronologisk 
rekkefølge, men det må være 
mulig for brukerne å sortere 
listen etter forfatter, tema 
med mer. Beskriv hvordan 
dette kan løses.

Inndelingen vår i artikkelliste 
og dokumentliste innebærer 
ikke nødvendigvis at 
dokumenter og artikler må 
presenteres hver for seg i to 
ulike lister. Det kan tenkes at 
alt presenteres i samme felt, 
som på Nivå 1. Leverandøren 
må beskrive hva som er mest 
hensiktsmessig.

1



6.2.2.8 Dokumentliste. 
Her lagres alle dokumentene 
for rommet. Nye dokumenter 
kan opprettes her, lastes opp 
fra andre lagringssteder og 
eksporteres til andre 
lagringssteder. I tillegg til 
dokumentnavn vises 
objektets attributter (se 
objektattributter kap 6.3). Det 
skal også være mulig å sende 
dokumenter til arkiv. 
Objektets metadata må være 
det samme som er lagret i 
arkivsystemet (NOARK 4/5). 
Lagring av dokumenter i 
arkivet må skje i henhold til 
NOARK 4/5-regler. Det må 
være et obligatorisk felt som 
kommer opp før lagring av 
dokumenter der metadata 
skal fylles inn. 
Det må kunne lages et 
dokumentmappehierarki. 
Det skal være mulig å 
gjenopprette til rommet 
dokumenter som er sendt til 
arkiv. Et dokument kan være 
tekst, regneark, lyd, bilder, 
video osv. 
Når du trykker på ”last 
opp”får du for eksempel 
følgende valg:

• Fra andre rom
• Fra andre system
• Fra arkivet

Dokumentlisten genereres 
etter omvendt kronologisk 
rekkefølge, men det må være 
mulig for brukerne å sortere 
listen etter forfatter, type 
dokument, emne osv. 
Leverandøren må også 
beskrive muligheten for 
singel instance lagring av 
dokument. Beskriv hvordan 
dette kan løses.  

1



6.2.2.9 Eksempel på grensesnitt mot 
arkivsystemet:

Status for dokumenter kan 
vises med fargekoder. Under 
har vi beskrevet et tenkt 
eksempel:

• Når et dokument 
opprettes vil knappen 
”Til arkiv” være sort, 
som markerer at 
dokumentet ikke er 
arkivert. 

• Ved å trykke ”Til arkiv” 
arkiveres dokumentet 
og knappen skifter til 
”Arkivert” og endrer 
farge til grå. 

• Dersom du redigerer 
dokumentet forandres 
fargen på ”Til arkiv” 
tilbake til sort. 
Dokumentet må 
arkiveres på ny, ny 
versjon lagres samtidig 
som den gamle fortsatt 
eksisterer i arkivet. 

• Ved å trykke på ”Vis 
arkiverte dokument” 
vises også dokumenter 
som er slettet fra 
rommet, da i gråtone. 
Knappen ”Arkivert” er 
da byttet ut med 
”Gjenopprett”. Ved å 
trykke ”Gjenopprett” 
lagres dokumentet på 
nytt i rommet. 

• Brukerrettigheter i 
rommet skal gjenspeile 
brukerrettighetene i 
arkivet. 



6.2.2.10 Arbeidslogg. Et område der 
deltakerne i rommet kan 
utveksle erfaringer. 
Arbeidsloggen er kun 
tilgjengelig og synlig for 
deltakerne i rommet. Beskriv 
hvordan dette kan løses.

2

Kalender. Hvert rom har en 
aktivitetskalender. Det må 
være mulig å velge mellom 
uke, dag, månedsvisning og 
listevisning. Vi ønsker også 
legg til i min kalender-
funksjon. Beskriv hvordan 
dette kan løses.

1

Oppgaver og 
prosjektstyringsverktøy. 
Det skal være mulighet til å 
planlegge aktiviteter i et rom 
og tildele disse til 
enkeltpersoner. Aktivitetene i 
rom kan vises som Gantt-
diagram og vises som 
oppgaver hos den enkelte 
deltaker. For eksempel start 
og stopp-dato, status 
påbegynt, prosentvis utført 
m.m Beskriv hvordan dette 
kan løses.

1



6.2.2.11 Administrasjon av rom. Nye 
rom opprettes fra nivå 1. Den 
som oppretter rommet blir 
romeier. 

Eksempel: Prosjekteier skal 
kunne opprette et 
prosjektrom, legge inn 
prosjektnavn, kostnadssted 
og produksjonsnummer, og 
overføre eierskapet til 
prosjektleder. 

Romeier skal kunne invitere 
deltakere til rommet. En 
deltaker har i utgangspunktet 
alle rettigheter i rommet. Den 
som blir invitert kan enten 
akseptere eller takke nei. 
Begge parter kan avslutte 
deltakelsen i rommet. 

 (NRK må avklare hvem som 
skal kunne opprette rom som 
har en kostnadstilknytning 
dvs organisasjonsrom, 
prosjektrom )

Dersom eieren av et rom 
slutter - enten i den 
posisjonen han/hun har som 
romeier, eller slutter i NRK, 
skal det være mulig å 
overføre eierskapet til en 
annen. Eierskiftet skal kunne 
utføres av romeieren selv eller 
systemadministrator. Dersom 
eieren av et rom slutter uten å 
ha overført eierskapet, skal 
systemadministrator få en 
melding om dette. Alle rom 
skal ha en eier.  

Deaktivering av rom. Dersom 
det ikke har vært aktivitet i et 
rom over en gitt periode, skal 
romeier få beskjed. Før et 
rom deaktiveres skal det 
ryddes. Dokumenter, artikler 
og filer arkiveres evt slettes. 
Abonnenter og deltakere får 
beskjed om at rommet er 
deaktivert. Det skal være 
mulig å aktivere et rom som 
ved et uhell deaktiveres eller 
slettes - en angrefunksjon.  
Det skal ikke være mulig å 
redigere i rom som er 
deaktivert. 

I utgangspunktet skal alt 
være åpent. Men en romeier 
skal kunne lukke hele eller 
deler av rom, permanent eller 
i perioder. Leverandøren må 
beskrive om det er 
formålstjenlig å gjøre ”privat 
rom” som et eget valg blant 
flere alternative rom eller om 
lukkingen er noe man kan 
gjøre etter at rommet er 
opprettet.  Beskriv hvordan 
dette kan løses.

1



6.2.2.12 Legg til eksterne kilder. Det 
skal være mulig å legge til 
RSS-feeder og eksterne kilder 
i rommet. Beskriv hvordan 
dette kan løses.

2

6.2.2.13 Deltakere i rommet. Et felt 
som viser antall deltakere og 
hvem de er. Beskriv hvordan 
dette kan løses.

2

6.2.2.14 Abonnenter. Et felt som viser 
antall abonnenter og hvem de 
er. Beskriv hvordan dette kan 
løses.

2

6.2.2.15 Chat. NRK har i dag 
Microsofts OCS Standard 
Edition for Chat og present-
informasjon. Beskriv mulighet 
for integrering av dette og evt 
alternativ løsning til OCS. Det 
skal være mulig å chatte og 
se presentstatus for 
deltakerne i rommet og 
arkivere chat-samtalene i 
rommet.

1

6.2.2.16 Lyd- og videokonferanse. 
Leverandøren må beskrive 
muligheter for 
videokonferanse i rom.

Audiokonferanse
Leverandøren må beskrive 
muligheter for 
audiokonferanse i rom. 
Beskriv hvordan dette kan 
løses.

2



6.2.2.17 En til mange-kommunikasjon.
Leverandøren må beskrive 
mulighet til samtidig 
streaming, presentasjon og 
QA. Eksempel: Streaming av 
foredrag i auditoriet der 
deltakere fra distriktskontor 
kan se den som holder 
foredrag, presentasjonen 
hans og ha mulighet til å 
stille spørsmål til 
foredragsholder.

3

6.2.2.18 Visningsobjekt. Enhver 
publisering generer et 
visningsobjekt som 
presenteres i deltakerens eller 
abonnentens informasjonselv. 
Beskriv hvordan dette kan 
løses

1

6.2.2.19 Opprettelse av rom. Når et 
rom opprettes skal i det 
minste følgende informasjon 
fylles ut: 

• Forskjellig type ikon for 
organisasjon, prosjekt, 
person, samhandling 
osv. 

• Beskrivende navn for 
rommet

• Kort beskrivelse av 
rommet

• En eller flere kategorier 
avhengig av type rom

• Navn på romeier med 
kontaktinfo 
(lynmelding, epost, …)

• Kommentar til rommet

Beskriv hvordan dette kan 
løses.

1



6.2.2.20 Samarbeid med eksterne. 
Leverandøren må beskrive 
muligheten for å samhandle 
med eksterne partnere 
gjennom systemet. For 
eksempel felles rom, dele 
dokumenter, videokonferanse 
med mer. Beskriv hvordan 
dette kan løses.

2

6.2.2.21 Hjelp-rom.
Vi ønsker å ha en tydelig 
navigasjon til en Hjelp-side 
fra Nivå 1 og at denne siden 
skal bygges opp dynamisk på 
grunnlag av artikler som er 
merket med emneordet 
#hjelp samt #hvem, #hva, 
#hvor. Beskriv hvordan dette 
kan løses.

1

6.2.2.22 Debattrom
Beskriv en rom-mal der 
default er alle er deltakere og 
emneordet er debatt.

1

6.2.3 Nivå 3 – informasjonsobjekter

6.2.3.1 Generelt om informasjonsobjekter

På Nivå 3 ligger informasjonsobjektene, dvs artikler, dokumenter og andre 
filer som visningsobjektene på Nivå 1 og Nivå 2 peker til. Følgende krav 
gjelder for alle objekter på Nivå 3: 

Krav 
nr

Krav Viktighet Kommentar

6.2.3.1.1 Versjonsnummer. Beskriv 
mulighet for 
versjonsnummerering av 
objekter. 

1



6.2.3.1.2 Objektstatus. Beskriv 
muligheten for å gi 
objekter ulik status i en 
arbeidsflyt. Eksempel: 
utkast, til godkjenning, 
godkjent, publisert. 

2

6.2.3.1.3 Tidsstyrt publisering. 
Beskriv mulighet for 
tidsstyrt publisering av 
artikler, filer og 
dokumenter. 

1

6.2.3.1.4 Kommentarfelt. Alle 
objekter skal kunne ha 
kommentarfelt. 
Kommentarene knyttes til 
objektet i omvendt 
kronologisk rekkefølge. 
Kommentar på kommentar 
(replikk) struktureres på 
samme måte. Alle som har 
lesetilgang til et objekt skal 
kunne kommentere 
objektet. Det bør være 
mulig å deaktivere ”legg til 
kommentar”-funksjonen. 
Det skal ikke være mulig å 
kommentere anonymt. 
Beskriv hvordan dette kan 
løses.

1

6.2.3.1.5 Forfatter/byline. Alle 
objekter skal ha forfatter/
byline. Beskriv hvorda dette 
kan løses. 

1

6.2.3.1.6 Emneord og tags. Det skal 
være mulig å knytte 
emneord og tags til alle 
objekter. (Se søk i kap 
6.2.1.2) Beskriv hvordan.

1

6.2.3.1.7 Metadata. Det skal være 
mulig å legge metadata til 
alle objekter. Metadata til 
objekter som skal  lagres i 
arkiv må være kompatible 
med NOARK 4/5. Beskriv 
hvordan.  

1



6.2.3.1.8 Logg. Beskriv mulighet for 
en logg som viser hvem 
som har endret et objekt 
(endret av…) Beskriv 
hvordan. 

2

6.2.3.1.9 Redigering og publisering. 
Redigering og publisering 
av objekter kan gjøres av 
alle deltakere i et rom, men 
romeier/administrator skal 
kunne begrense adgangen 
til redigering/endringer
Abonnenter på rom kan 
ikke redigere eller endre 
artikler. Beskriv hvordan 
dette kan løses.

1

6.2.3. 1.10 Gå til kilde. Brukeren skal 
kunne gå direkte til et 
informasjonsobjekt både 
fra vinsningsobjekter i 
informasjonselven (Nivå 1) 
og fra visningsobjekter i 
rom (Nivå 2). Beskriv 
hvordan. 

1

6.2.3.1.11 Varsling. Beskriv mulighet 
for varsling når noen 
kommenterer på det du har 
publisert og når noen har 
kommentert på noe du har 
kommentert på (replikk).

2

6.2.3.1.12 Klikkbare emneord/tags
Alle objekter skal kunne 
merkes med klikkbare 
emneord/tags som kan 
danne grunnlag for en 
emnesky. Beskriv hvorda 
dette kan løses.

2



6.2.3.1.13 Forfatter. Default skal være 
automatisk byline/forfatter
Det må også være mulighet 
for å velge manuell byline 
når objektets 
opphavsmann er en eller 
flere andre enn den som 
oppretter/publiserer 
objektet i løsningen. 
Beskriv hvordan.

2

6.2.3.1.14 Samme visningsobjekt i 
flere rom. Det skal være 
mulig å publisere 
visningsobjektet til en 
artikkel, fil eller et 
dokument i flere rom. 
Artikkelen, filen eller 
dokumentet er fortsatt 
opprettet i et bestemt rom 
som den eller det er 
knyttet til. Brukerne skal 
likevel få vinsingsobjektet 
kun én gang i sin 
informasjonselv. Beskriv 
hvorda dette kan løses. 

2

6.2.3.1.15 Tips/Send til- funkjson. 
Det er ønskelig med tips en 
venn/send til-funksjon på 
dokumenter og artikler. 
Funksjonen må sjekke om 
mottakeren har lov til å se 
dokumentet og om 
vedkommende allerede har 
fått det.

3



6.2.3.1.16 Oppretting av objekt 
utenfor kontekst. Ved å 
åpne en objekteditor (feks 
pdf, word, 
artikkelpublisering mm) 
ønsker vi at det skal være 
mulig å velge hvilket rom 
objektet skal publiseres. 
Altså en arbeidsflyt der 
man velger kontekst etter 
at objektet er opprettet. 
Eksempel: Ved å åpne word 
fra skrivebordet skal det 
være mulig å velge "lagre 
som" og deretter velge 
rom. Beskriv hvordan dette 
kan løses.

2

6.2.3.1.17 Beskriv hvordan et 
dokument som kopieres til 
et annet rom kan arve 
kommentarer og 
versjonering.

2

6.2.3.1.18 Man har normalt tilgang til 
både metadata og til selve 
objektet. Men det må være 
mulig å avgrense tilgangen 
til kun å gjelde metadata. 
Eksempel: 
Dokumentarkivet til 
Ephorte. Beskriv hvordan 
dette kan løses  

2

6.2.3.2 Artikler og publisering
Følgende krav beskriver krav til artikler og publisering

Krav 
nr

Krav Viktighet Kommentar

6.2.3.2.1 Leverandøren må beskrive sin 
publiseringsløsning.

1



6.2.3.2.2 Så langt det er mulig ønsker 
vi at redigering av artikler 
skal kunne gjøres rett på 
nettstedet, uten å måtte gå 
inn i et helt eget 
redigeringsgrensesnitt. 
Beskriv hvordan. 

2

6.2.3.2.3 Artikler på nivå 3 må kunne 
leses i en nettleser.

1

6.2.3.2.4 Det skal være mulig å 
embedde videoer og lyd i 
artikler. NRK ønsker å bruke 
Mpeg4/H264 og mp3. Beskriv 
hvordan. 

1

6.2.3.2.5 Synliggjøre oppdateringer av 
artikler. Beskriv hvordan 
oppdateringer kan 
synliggjøres. Eksempel: Når 
oppdatert og hva er lagt til/
fjernet/endret siden første 
gangs publisering. Som på 
alle artikler i wikipedia.

3

6.2.3.3 Andre objekttyper 

Krav 
nr

Krav Viktighet Kommentar

6.2.3.3.1 Lyd- og videoklipp må kunne 
integreres på alle nivå, både 
som lenke og som embeddet 
element. Videoene og 
lydklippene skal publiseres 
via publiseringsverktøyet 
GURI 4.0 og bruke NRKs kode 
for embedding. (Se vedlegg 
1). Beskriv hvordan. 

1

6.2.3.3.2 NRKs bildebase Kaleido skal 
være det nye intranettets 
bildearkiv. (Se kap 4.2.2.3) 
Beskriv hvordan Kaleido kan 
integreres i løsningen. 

1



6.2.3.3.3 Objekteditering. NRK benytter 
i dag både Microsoft Office 
og Open Office. Beskriv 
hvordan det er mulig å åpne 
objekt ved hjelp av begge. 

1

6.2.4 Generelle tekniske krav

Krav nr Krav Viktighet Kommentar
6.2.4.1 Migrering av eksisterende 

intranett. Beskriv hvordan 
migrering av innhold fra 
gammelt til nytt system 
foregår.  

1

Søk i gammelt intranett. 
Beskriv hvordan vi kan ta vare 
på innholdet i det gamle 
systemet og hvordan det kan 
gjenfinnes.

1

6.2.4.2 Personsky. Beskriv mulighet 
for generering av personsky 
med de personene brukeren 
har mest med å gjøre akkurat 
nå etter modell av emnesky. 

3

6.2.4.3 Antall samtidige brukere er 
3500

1

6.2.4.4 Antall rom: Initielt mellom 5 – 
50 000. 

1

6.2.4.5 Responstid. Beskriv 
responstid for funksjoner i 
systemet. Beskriv responstid 
for visningsobjekt som skal 
vises i ca 4000 
informasjonselver samtidig, 
for eksempel fra NTB eller 
obligatorisk informasjon fra 
NRKs informasjonavdeling. 

1



6.2.4.6 Lagring i løsningen. 
Løsningen må ha 
lagringskapasitet for 
dokumenter, artikler og filer. 
Initielt 10 TB. Beskriv pris og 
hvordan lagringsløsningen 
kan skaleres. 

1

6.2.4.7 NRK har standardisert med 
Windows på administrative 
maskiner og 
Mac OS X på 
produksjonsmaskiner for 
video. Det nye intranettet må 
fungere i kjente nettlesere på 
disse operativsystemene samt 
mobiltelefoner med moderne 
nettlesere. Leverandøren må 
beskrive hvordan systemet 
kan spesialtilpasses Iphone 
og andre moderne 
mobiltelefoner.

1

6.2.4.8 NRK ønsker å bruke standard 
hardware. Se It requirements.

1

6.2.4.9 Systemet må støtte samiske 
skrifttegn.

1



6.2.4.10 Personlig profil. Hver bruker 
har en profil. I profilen ligger 
følgende informasjon: 
Kontaktinformasjon (chat, 
epost, tlf, profilbilde, lenker 
til eksterne sider, Facebook, 
Twitter, blogg etc). Statusfelt 
som beskriver hva du gjør nå. 
Hvilke rom vedkommende er 
deltaker i, hvilke rom du 
akkurat nå har felles med den 
aktuelle profilen. Indikator for 
om vedkommende er 
pålogget systemet eller ikke. 
Grafisk visning av hvor 
vedkommende har sin faste 
fysiske arbeidsplass. Mulighet 
for å plassere deg selv og 
andre på et kart over NRKs 
bygninger. Når brukeren går 
inn på en annen brukers 
profil felles historikk med 
denne brukeren vises (møter, 
epost, chat, felles 
dokumenter). Beskriv hvordan 
dette kan løses.

1

6.2.4.11 Oversikt over møterom. 
Beskriv en møteromsoversikt 
med mulighet for booking og 
bestilling fra kantine. 
Integrert mot outlook. Kart 
som viser nærmeste ledige 
møterom. 

2

6.2.4.12 Navigasjon. I tillegg til rene 
søk må det legges til rette for 
at et objekt tar deg videre til 
relaterte objekter og emner 
både i selve skriveprosessen 
(før publisering) og i 
publiserte tekster. Beskriv 
hvordan. 

2

6.2.4.13 Abonnement på emneord. Det 
bør være mulig å abonnere på 
emneord. Beskriv hvordan

2



6.2.4.14 Beskriv hvordan systemet 
støtter logging av 
feilmeldinger.

1

6.2.4.15 Beskriv hvordan systemet 
rapporterer logger.

1

6.2.4.16 Er det sanntidsrapportering 
av oppståtte problemer.

1

6.2.4.17 Beskriv hvordan systemet kan 
integreres mot HP Operations 
Manager overvåkningssystem.

1



6.2.4.18 Brukeradministrasjon

1) Administrasjon av brukere 
i systemet. Nye brukere 
opprettes sentralt av Lønn- 
og personal. Brukeren får da 
et ansattnummer og det 
opprettes en brukerkonto i 
intranettet, dvs både default 
for Nivå 1, personlig rom og 
profil. Nærmeste leder 
inviterer den nye brukeren 
som deltaker i sitt 
organisasjonsrom. Brukeren 
blir på den måten knyttet til 
organisasjonshierarkiet og får 
dermed de mormeldinger 
vedkommende skal ha. Når 
brukeren bytter 
organisatorisk tilhørighet (fra 
en avdeling til en annen) skal 
den nye lederen invitere 
brukeren til det nye 
organisasjonsrommet. Da 
opphører gammel 
organisasjonstilknytning. En 
person kan kun ha én 
organisatorisk tilknytning, 
kun én leder. Dersom en 
person slutter så skal 
nærmeste leder deaktivere 
vedkommendes brukerkonto. 
Etter en nærmere angitt 
tidsperiode skal 
brukerkontoen slettes. 
Nærmeste leder skal ha 
mulighet til å sperre kontoen 
til brukere som er ute i 
permisjon. 

Ved å organisere 
brukeradministrasjonen på 
denne måten legger vi 
ansvaret for en oppdatert 
persondatabase på den 
enkelte person og nærmeste 
leder. Det nye intranettet 
forutsetter et 
personaldatasystem der alle 
personopplysninger til enhver 
tid er oppdaterte og korrekte. 
(Se kap 4.2.2.2 IFS)

1



6.2.4.19 Administrasjon av egen profil. 
Nærmeste leder er ansvarlig 
for korrekt organisatorisk 
tilknytning, mens den enkelte 
selv er ansvarlig for å 
oppdatere sin profil med 
korrekt informasjon slik som 
telefonnummer og fysisk 
plassering. 
Endringer gjort i profilen skal 
gjenspeiles i NRKs 
personalsystem. 

1

7.0 Fremtidig funksjonalitet
I framtiden ønsker NRK å ha mulighet for å videreutvikle løsningen med nye 
tjenester integrert mot andre systemer i NRK, enten selv eller i samarbeid 
med leverandøren. Slike systemer kan for eksempel være økonomisystemene 
Maconomy og Formula for timelisteregistrering. Beskriv hvordan dette kan 
gjøres. 


