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IS-305 Information resource management

IS-305 Information Resource Management
IS-305 Information Resource Management
May 20th, 2015 - 4 hours
 
The questions are in English. The answers can be in Norwegian or English. All dictionaries are
allowed during the exam. Read the questions carefully, and make sure to manage your time
according to what is asked for in each question.
 
Please note that each section will be weighted as follows:
1. ITIL AND CHANGE MANAGEMENT (16.7 % = 40 mins) 
2. IT VALUE AND INNOVATION (16.7 % = 40 mins)
3. IS PROCUREMENT (16.7 % = 40 mins)
4. IT OUTSOURCING (16.7 % = 40 mins)
5. SHORT CASE: VIRTUALWORLD (33.2 % = 80 mins)
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1. ITIL AND CHANGE MANAGEMENT (16.7 % =
40 mins)

1 OPPGAVE

1. ITIL AND CHANGE MANAGEMENT (40 mins)
1a. Explain how ITIL can be ‘sold’ to top management.

Fill in your answer here

BESVARELSE

Det er mange gode grunner til å innføre ITIL som overordnet IT-tjeneste administrasjonsrammeverk i en

organisasjon, og for å "selge" dette til toppledelsen må vi fokusere på de områdene vi tror toppledelsen bryr

seg mest om. Jeg tar utgangspunkt at dette gjelder en bedrift.

 

SPOC - Single Point of Contact. En kjernefunksjon i ITIL er at kunder skal ha et enkelt inngangspunkt å

forholde seg til for sine henvendelser. Utgangspunktet for henvendelser samt punkt for oppfølging er også

det samme, så kunder opplever en enhetlig og samkjørt "corporate voice". Kunder i denne sammenhengen

kan være betalende sluttkunder eller ansatte i bedriften som er "kunder" av bedriftens interne IT-avdeling,

dette avhenger av ITIL implementeringen). Denne funksjonen heter Service Desk i ITIL. Service Desk og

SPOC er et godt sted å begynne for å selge ITIL til toppledelsen, da det er en svært synlig og ofte meget

positiv endring for de fleste interessenter av endringen. Det er også nyttig for ledelsen da det krever en bedre

strømlinjeforming av interne rutiner, og innfører økt støtte for forretningsprosesser i hva som vanligvis er en

mer standard brukerstøtte (help desk).

 

Kartlegging og ansvar - ITIL tar for seg hele livssyklusen til en tjeneste, fra toppledelsen setter en strategi

(Service Strategi), gjennom mellomledelsen som går i detaljer med kravspesifikasjoner, SLAer for å utforme

tjenestene nøyere (Service Design). Videre blir tjenesten utviklet, testet og evaluert av Service Transition, før

den blir satt i drift og vedlikeholdt av Service Operations. Continual Service Improvement går hele tiden i form

av målinger og evalueringer. I alle disse ITIL prosessene er det underprosesser, og rutiner og prosedyrer

(ofte i form av flytdiagrammer) er med på å tydeliggjøre arbeidsflyten og ansvarsflyten. ITIL har klare regler

for at det alltid skal være en ansvarlig person til enhver tid, og dette er et poeng som bør poengteres sterkt

ovenfor ledelsen. For det første gir man de ansatte mer ansvar, mer "agency" og økt følelse av eierskap

ovenfor jobben de gjør. For det andre blir det ingen saker (om implementering av ITIL er god) som "faller

mellom to stoler", fordi det ikke er noen ansvarlig person.
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Best practice - ITIL er basert på erfaringer fra fagfolk, bedrifter og organisasjoner, og med å gjøre litt

undersøkelse vil det i de fleste tilfeller være lett å finne eksempler på ITIL erfaringer fra en liknende bedrift i

noenlunde liknende situasjon. Istedet for å finne opp hjulet på nytt og gjøre alt selv, kan det være smart (og i

lengden kostbesparende) å benytte seg av andres erfaringer.

 

Rapportering og målinger - ITIL legger stor vekt på å sette ned gode og relevante KPIer, for å kunne måle

mest mulig god informasjon om bedriftens og de ansattes prestasjoner. Dette er viktig for å kunne både

forbedre bedriften internt og forbedre tjenestene som blir tilbudt (Continual Service Improvement). God

rapportering fører til bedre informasjon og et bedre avgjørelsesgrunnlag for toppledelsen!

 

Kostreduksjon - Effektivisering av rutiner og mer strømlinjeforming av forretningsprosesser vil i mange tilfeller

kunne føre til reduksjon av kostnader, i de fall at færre ressurser kan benyttes til å gjøre den samme jobben.
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2 OPPGAVE

1. ITIL AND CHANGE MANAGEMENT (40 mins)
1b. Describe common reasons for why people may resist change related to the use of new IT
systems.

Fill in your answer here

BESVARELSE

Folk flest er mest komfortable i sine vante omgivelser, og legger seg gjerne til rutiner og vaner. For mange er

derfor forandring i seg selv en negativ opplevelse, eller noe de stiller seg negativt til på et underbevisst nivå.

Forandring når det gjelder innføring eller endring av IT systemer (som ofte fører til nye arbeidsrutiner) blir

derfor ofte møtt med noe misnøye, selv før systemet er rullet ut.

 

Folk mister den kunnskapen de hadde fra før av, den ekspertisen de hadde bygd seg opp med det gamle

systemet og de gamle arbeidsmetodene. De kan føle at de selv mister verdi; før var de eksperten alle måtte

komme og spørre, nå er de på lik linje med alle andre. Det kan også være en viss intern politikk i dette, det

kan være noe makt knyttet til ekspertise i et system, og muligvis økte rettigheter (for eksempel superbrukere).

 

Folk kan være redde for at de ikke vil klare å mestre det nye systemet. Dette kan særlig gjelde eldre

mennesker som "endelig var blitt vant til det gamle systemet".

 

Systemet kan være dårlig, ikke testet nok eller ikke være samkjørt med forretningsprosesser på en god nok

måte. Dette kan føre til frustrasjon blant de ansatte som vil assossiere det nye systemet med ekstra arbeid

som ikke gir dem noe synlig vinning.

 

Hensikten med systemet kan være for dårlig kommunisert. Ledelsen kan ha gjort en for dårlig jobb med å

formidle hvorfor det nye systemet er nødvendig, og hvordan dette (på kort eller lang sikt) skal gi gevinst til

både ledelse og ansatte.

 

Ledelsen kan ha vært for dårlig med å forutse smertepunkter (kanskje ekstraarbeid for noen vil føre til

arbeidsbesparelse for bedriften som helhet) og utvikle incentiver. For ansatte i disse "smertepunktene" bør

det utvikler incentiver eller gulrøtter for å gjøre det mer attraktivt å integrere med det nye systemet.

 

Om ledelsen ikke har fått de riktige folkene med i prosjektet/igangsetting av det nye systemet kan dette også

være et problem. Det kan være lurt å få superbrukere og kompetente brukere med seg "på laget" på et tidlig

stadie, for å gi en mer positiv grobunn, prøve å styre meninger i en positiv retning.
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Aldri undervurder den negative effekten av mangelfull, dårlig eller for lite informasjon. Om en ansatt kommer

på jobb for å finne ut at nytt system plutselig har blitt innført uten å ha blitt informert om det på forhånd, skal

det mye til for at denne ansatte ikke sitter med en dårlig opplevelse uansett hvor godt det nye systemet er.
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2. IT VALUE AND INNOVATION (16.7 % = 40 mins)

3 OPPGAVE

2. IT VALUE AND INNOVATION (40 mins)
2a. Explain briefly what is meant by "the productivity paradox".

Fill in your answer here

BESVARELSE

Det er et utsagn som sier at IT er overalt, bortsett fra i produktivitetsstatistikken. Med dette menes det at det

ofte er vanskelig å måle verdien av IT på en håndfast måte, og det er derfor en utfordring for ledere å

bestemme hvilke IT investeringer de burde satse på.

 

For eksempel, IT avdelingen har lagt inn forespørsel om å få kjøpt inn en ny server for å støtte opp under

bedriftens CRM system. Om den nye serveren blir kjøpt inn, og svartiden for ansatte opp mot CRM-system

(for å slå opp en kunde feks) reduseres med ca 2 sekunder, hva hjelper dette ledelsen egentlig? De ansatte

får en noe bedre opplevelse av CRM systemet? Øker dette produktiviteten på en håndfast måte, noe som er

synlig i bunnlinjen?

 

Det blir viktigere og viktigere for IT å kunne begrunne sine investeringer, og det er en voksende trend at IT og

business kommer nærmere hverandre. IT og business bør samkjøres innad i en bedrift, for å kunne få en

samlet strategi som innehar både IT og business interesser (eller, interessene bør være delt).
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4 OPPGAVE

2. IT VALUE AND INNOVATION (40 mins)
2b. It is sometimes claimed that IT easily can be copied and will be copied. The ultimate goal of
using IT in a company is to achieve sustained competitive advantage (SCA). Describe three
factors that could lead to SCA from using IT.

Fill in your answer here

BESVARELSE

Sustained Competetive Advantage, altså et konkurransefortrinn som holder seg (blir realisert) over lengre tid.

 

Det er sant nok at IT både kan og vil bli kopiert og iterert på, dette er grunnlaget som har gjort IT til den

teknologien vi ser i dag. Sterke restriksjoner på kopiering og iterering av teknologi ville sannsynligvis ført til

stagnasjon og dempet innovasjon, så samfunnsmessig er dette en positiv ting. Men hvor negativt er det for

business, hvor mye kan tapes på at en annen bedrift stjeler din ide og teknologi verbatim?

 

Dett

 

Markedsposisjonering. IT markedet er et ganske volatilt og stadig forandrende miljø, og ved å forutse trender

kan en bedrift sette seg selv i posisjon for å kunne ha et enormt konkurransefortrinn om de er tidlig ute. Et

godt eksempel på dette er tjenesten Steam fra Valve. De var tidlig ute med digital distribuering av spill på

internett (istedet for tradisjonelle "brick and mortar" butikker), og hadde sin plattform klar for dette selv før folk

flest hadde raske nok internettlinjer til å bruke tjenesten ofte. Etterhvert som markedet modnet (folk fikk raskt

internett) var de allerede på plass, og hadde iterert på sin plattform og modell i flere år. Nå har steam

tilnærmet monopol på digital distribusjon av spill.

 

Ekspertise. Selv om teknologien kan kopieres, er det vanskeligere å kopiere ekspertisen til folkene bak. I

eksempelet med steam, hadde valve allerede akkumulert mange års erfaring i bransjen, og en ny aktør på

markedet ville sannsynligvis oppleve noen "voksesmerter" som steam allerede har lagt bak seg. På et

tidspunkt vil konkurrenter mest sannsynligvis kunne ta dem igjen, men da har de allerede nytt godt av SCA

over lengre tid.

 

Merkevare, brand recognition. Det ene fører til det andre, og når kunder er kjent med ditt merke (og har

positive erfaringer med det) er det mer sannsynlig at de velger det de kjenner, fremfor noe nytt og ukjent.

Dette vil si at selv om konkurrenter har tatt deg igjen på teknologi og ekspertise, vil fortsatt en sterk

merkevare kunne gi et vedvarende konkurransefortrinn.
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Egenskaper som ikke kan kopieres (på en enkel måte). Selv om teknologien din kan kopieres, kan det være

din bedrift har andre egenskaper som er vanskelige å gjennskape. En unik organisasjonskultur for eksempel

(google).
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3. IS PROCUREMENT (16.7 % = 40 mins)

5 OPPGAVE

3. IS PROCUREMENT (40 mins)
3a. Explain three reasons for why IS procurement is complex.

Fill in your answer here

BESVARELSE

IS procurement, altså anskaffelser av Informasjonssystemer er en kompleks prosess.

 

Kravspesifikasjon. Et gjennomgående tema i anskaffelsesproblematikk er kravspesifikasjonene til systemet

som skal anskaffes. Det er vanskelig å kunne sette ned et fullt sett med krav "up front", da det i mange tilfeller

er krav som kan være uklare eller dukke opp underveis i prosessen. I privat sektor blir ofte ikke

kravspesifikasjonen ferdigstilt før sent i prosessen, i offentlig sektor må den være satt på forhånd. Systemene

i seg selv er svært komplekse, og selv om mange scenarier har mye likheter er det som regel alltid visse

eksentrisiteter for systemene som krever mye skreddersying, og en god forståelse av organisasjonen som

skal få systemet anskaffet. Ofte er et tett samarbeid påkrevd, der organisasjonen må dele av sin

domenekunnskap med leverandøren for å oppnå en felles forståelse av systemets fulle hensikt.

 

Endrende teknologi. Informasjonsteknologi er i stadig, og hurtig forvandling, mens systemer som anskaffes

ofte er digre og må være (til en viss grad) uforanderlige i en del år fremover etter anskaffelse. Dette betyr at

systemene i det minste må forsøke å kunne holde følge og være kompatible med ny teknologi og nye

komponenter. Dette er en kompliserende og ukjent faktor.

 

Lover og regler. Det er kompliserte og dype lovverk som omhandler regler og regulasjoner når det gjelder

anskaffelser. I noen tilfeller må man forholde seg til nasjonale lovverk, i andre tilfeller må både leverandør og

kunde forholde seg til internasjonale lovverk.
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6 OPPGAVE

3. IS PROCUREMENT (40 mins)
3b. Discuss briefly how IS procurement is different for private and public sector.

Fill in your answer here

BESVARELSE

Det er langt strengere regler for offentlig sektor i forhold til privat sektor når det gjelder anbudsrunder og

konkurranse. I offentlig sektor må også det billigste anbudet velges.

 

Det er tre nivåer i offentlig sektor, avhengig av kostnad til systemet. Over 100.000 NOK er nivå 1. Over

500.000 NOK er nivå 2. Over 207.000 EURO er nivå 3.

 

Nivå 1 og 2 er nasjonale nivåer og holder seg innenfor norske lover og regler. Her blir DOFFIN brukt (norsk

anbudsportal).

 

Nivå 3 er internasjonalt nivå, og her må man forholde seg til et bredere lovverk av internasjonale lover og

regler. Her blir TED brukt.
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4. IT OUTSOURCING (16.7 % = 40 mins)

7 OPPGAVE

4. IT OUTSOURCING (40 mins)
4a. Describe possible benefits from offshore IT outsourcing.

Fill in your answer here

BESVARELSE

De mulige fordelene ved outsourcing er hovedsaklig kostbesparing. I mange tilfeller kan bedriften benytte seg

av arbeidskraft i et land der lønnsnivået er lavere, og bedriften kan dermed få mer arbeidskraft for mindre

penger. I tillegg kan det være langt enklere å skalere opp eller ned i en arbeidsstab som er outsourcet etter

behov, i forhold til å ha alt in-house (med egen infrastruktur som feks ville stått ubrukt om man skalerte ned,

etc).
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8 OPPGAVE

4. IT OUTSOURCING (40 mins)
4b. Discuss briefly potential challenges of offshore IT outsourcing, and strategies for meeting
these challenges.

Fill in your answer here

BESVARELSE

Å sette igang med outsourcing til et annet land kan være en vanskelig og krevende prosess.

 

Man bør ikke forvente umiddelbar avkastning. Det er store omveltninger og endringer som skal skje innad i

bedriften, og det er ikke realistisk å forvente umiddelbar gevinst. Som regel bør man sitte med en tidslinje på

3-5 år.

 

Man må ha stålkontroll "in-house" på de tjenestene som skal bli outsourcet. Hvis man ikke har full kontroll på

disse tjenestene per dags dato, vil det være tilnærmet umulig å kunne gjennomføre en outsourcing strategi.

 

Et problem kan være manglende kvalitet på tjenesten fra outsourcet arbeidskraft. For å motarbeide dette er

det viktig å skrive gode SLAer. Det må være klart og tydelig hva tjenesteavtalen er mellom bedriften og

outsourcet arbeidskraft.

 

For å kunne sikre at SLAen blir overholdt er det viktig å sette ned nyttige og målbare KPIer.

 

Forstå at kulturen i det andre landet er annerledes enn din egen, tillegn deg en forståelse av landets kultur og

dets forskjeller. Dette vil hjelpe deg mot "kultursjokk" i bedriften, og vil gjøre at du kan møte noen potensielle

problemer i døra.

 

I mange tilfeller vil det ikke være en smertefri omstilling fra in-house til outsourcing, ansatte kan miste jobben

etc. Dette kan skape stor misnøye og mistro blant ansatte. Det er derfor viktig å være sensitiv til dette, og

være så åpen og raus med kommunikasjon rundt saken som mulig.
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5. SHORT CASE: VIRTUALWORLD (33.2 % = 80
mins)

5. SHORT CASE: VIRTUALWORLD (80 mins)
Consider the following short case: Smart Computing Solutions (SCS) is a company that has
created an online service named VirtualWorld. The service is legal and allows people above 18
years to socialize virtually (there is no actual check to find out whether users are indeed above the
age limit). All kinds of socialization are allowed. SCS earns money on commercials and the use of
online currency to buy items within the virtual world. The number of VirtualWorld users has been
increasing and is expected to continue to increase in the next few years.
 
A recent study has shown that various groups of people are using the service, and that it has
become popular in use among lonely people and disabled people. The same study also showed
that adults have come in contact with young teenagers through VirtualWorld and that meetings
have taken place resulting in illegal sexual encounters. The press was informed about this
information leading to negative publicity. Due to this, the SCS management has decided to
implement new security measures to prevent such events happening again.
 
When answering the next questions you can make any assumptions as long as these do not
contradict the information presented in the case description.
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9 OPPGAVE

5. SHORT CASE: VIRTUALWORLD (80 mins)
5a. SCS host their servers in-house. As the IT manager of VirtualWorld; discuss what kind of
security threats VirtualWorld can be exposed to, and give two examples of actions SCS can take
to prevent security breaches (30 mins).

Fill in your answer here

BESVARELSE

Jeg antar for denne oppgaven at salg av virtuelle varer (via en online currency) genererer penger for

bedriften, på den måte at man kan kjøpe online currency direkte for "real life currency".

 

Det første SCS bør tenke på er fysiske trusler. Dette kan være alt fra innbrudd (tyveri/sabotasje) til

strømbrudd, og mer drastiske hendelser som jordskjelv og oversvømmelser. Siden SCS har serverne sine in-

house, må de vurdere den fysiske lokasjonen. De trenger skjellig sikkerhet mot inbrudd, beskyttelse mot

korte strømbrudd (aggregater) som også gir dem mulighet til å skru ned systemet på rett måte ved lengre

strømbrudd. Om den geografiske lokasjonen har kjente problemer som feks relativt hyppige jordskjelv, må

det sikres mot dette. De trenger også en lokal backup, samt en off-site backup som kan brukes som rollback i

tilfelle uforutsette hendelser.

 

Svakheter i påloggingssystemer som kan føre til uautentisert innlogging på private kontoer via hacking/

cracking. Dette kan igjen føre til online tyveri av virtuelle varer, kjøpt i VirtualWorld, samt misbruk og

innhenting av kredittkortinformasjon. Det er flere måter å motarbeide dette på, en vanlig måte er at kunder

kan få tilsendt en kodebrikke, liknende slik man kan få i banken. For å logge inn må de ha sitt personlige

brukernavn og passord, samt koden fra kodebrikken. Som en ytterligere sikkerhet kan SCS passe på å ikke

lagre kunders kredittkortinformasjon på sin side (men med mulighet for å lagre informasjonen lokalt på

klienten for å gjøre transaksjoner enklere).

 

Svakheter i dataflyt-sikkerheten til spillet, som kan føre til mangelfull data integritet. Et vanlig eksempel på

dette i liknende programvare er duplisering (brukere finner en måte å duplisere en virtuell vare, innenfor

rammeverket av spillet). Dette kan føre til devaluering av de virtuelle varene, tiltroen til spillet faller blant

brukere og sannsynligvis mindre salg av virtuelle varer etterhvert.

 

Oppetiden til spillet kan bli angrepet av DoS (denial of service) eller mer vanlig nå for tiden DDoS (distributed

denial of service) angrep. Dette vil si angrep som overlaster inndatastrømmen til spillet med søppeldata til en

så stor grad at relevant data ikke slipper gjennom, og tjenesten blir gjort ubrukelig. Da vi senere skal se at

dette spillet har noe kontroversialitet rundt seg, er DDoS angrep svært sannsynlige, da de ofte blir
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gjennomført med et påskudd av politisk aktivisme/opprør. Det er ingen enkle og klare løsninger for å hanskes

på en ren måte med DDoS angrep, her er det viktig å ha en erfaren og profesjonell nettverksansvarlig på

innkalling.
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10 OPPGAVE

5. SHORT CASE: VIRTUALWORLD (80 mins)
5b. Discuss the statement “as long as it is legal, it is ethical” related to VirtualWorld (20 mins).

Fill in your answer here

BESVARELSE

"Så lenge det er lovlig, er det etisk." Dette utsagnet virker noe naivt og bastant, med lite mulighet for

diskusjon, gråsoner eller tvilstilfeller. Og er det noe vi har lært om moral og etikk, så er det at lite er sort hvitt,

de fleste tilfeller er tvilstilfeller og diskusjon er sunt.

 

Virtualworld eksempelet ligner på mange andre eksisterende spill/virtuelle verdener. Det står at det er mange

ensomme personer og funksjonshemmede som bruker spillet, dette er noe jeg ikke har et personlig problem

med. Det står også at brukere må være over 18, men at det ikke er noe faktisk sjekk for å bekrefte brukernes

alder. Her begynner mine problemer med spillet, da det også er mulig å bruke ekte penger for virtuelle varer.

(Et eksempel fra vår verden på dette er Habbo Hotel, en mobilapp myntet på barn, designet for å dra mest

mulig penger ut av brukeren ved kjøp av virtuelle varer).

 

Dette fører til en situasjon der mange brukere er over 18 år, og forventer et innhold og interaksjon med andre

bruker som tilsier dette. Dette kan føre til sosialisering som ABSOLUTT IKKE er egnet for barn, men som er

lett tilgjengelig for dem, da alt de trenger å gjøre er å laste ned spillet og lage en konto, uten å måtte bekrefte

deres alder på en fornuftig måte (ved kredittkort feks). I eksempelet leses det også som at pedofile har brukt

spillet som et sted for å møte barn for å treffe dem i den virkelige verden, og det leses som at dette har

skjedd flere ganger (ikke et isolert tilfelle).

 

Etter min mening, selv om Virtualworld kanskje drives på en strengt tatt lovlig måte, er det ikke etisk å sette

en forventning om voksent materiale som krever voksne brukere, og så ikke håndheve en aldersgrense på

en fornuftig måte.
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11 OPPGAVE

5. SHORT CASE: VIRTUALWORLD (80 mins)
5c. As the IT manager of VirtualWorld, you were involved in the planning and development of this
service and you were then aware of the risk that it possibly could be misused by people with bad
intentions. Discuss VirtualWorld’s potential advantages and disadvantages based on the
consequentialist and non-consequentialist view of ethics (30 mins).

Fill in your answer here

BESVARELSE

Det konsekvensialistiske synet kan kort forklart oppsummeres som "målet helliger middelet". Handlinger i seg

selv kan ikke kategoriseres som gode eller dårlige. Det er målet eller hensikten med handlingene som styrer

om de er gode eller dårlige. Så hva er målene her?

* Tjene penger

* Tilby en tjeneste for sosialisering

* Koble mennesker sammen (kanskje over store geografiske distanser)

Hvorfor ikke ha en sjekk for alderen til brukeren?

* For å minke "inngangsbilletten" til en bruker, om de må oppgi kredittkortinformasjon med en gang, er det

mange som vil snu i døra. Færre brukere, mindre penger å tjene.

 

Det ikke-konsekvensialistiske synet er da den motsatte oppfattningen. Handlinger kan kategoriseres som

gode eller dårlige i seg selv, hensikten bak handlingen er ikke relevant.

* Det å kunne tilby en tjeneste for sosialisering for ensomme og andre vanskelig stilte personer må kunne

sies å være en god handling.

* Det å kunne tilby en tjeneste som kan knytte folk sammen som ellers aldri hadde møttes og bor på hver sin

side av kloden, må kunne sies å være en god handling.

* Det å tilby en klart voksen-tematisert tjeneste, med forventninger om voksne brukere, for så å ikke

håndheve en aldersgrense i det hele tatt må kunne sies å være en "deceptiv" og dårlig handling.
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