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SAMMENDRAG 

Et av målene i NVEs IT -strategi 1995-96, NVE-notat nr. 4 1995, er å forbedre NVEs 
grunnlagsdata. En anbefalt satsing for å nå dette mål er å fordele datagrunnlagets riktighet til de 
ulike seksjonene, slik at alle vet hvem man skal vende seg til hvis man finner feil i 
datagrunnlaget. 

Notatet inneholder et forslag til hvordan ansvarsoppgavene for systemer bør fordeles på 
systemeier-ansvar, systembruker-ansvar, datakvalitets-ansvar, vedlikeholds-ansvar og drifts
ansvar. Videre er tre oversikter over systemene blitt utarbeidet. Den første gir en oversikt over 
ansvarsfordelingen rundt NVEs systemer. Den andre inneholder en oversikt over hva systemene 
innholder og brukes til. Den siste oversikten viser bl.a. hvilke databaser systemene bruker, 
hvilken maskin de ligger på og hvilke andre systemer de er koblet til. 

Arbeidet har vært organisert som et prosjekt med EDB-koordineringsgruppens representanter 
som deltakere. Prosjektet er beskrevet i NVE-notat nr. 6 1995, Handlingsplan for NVEs IT
strategi. 
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Fordeling av ansvarsoppgaver for NVEs datagrunnlag 

l. Innledning 

1.1. Bakgrunn 

Et av målene i NVEs IT -strategi 1995-96, NVE-notat nr. 4 1995, er å forbedre NVEs 
grunnlagsdata. En anbefalt satsing for å nå dette mål er å fordele datagrunnlagets riktighet til de 
ulike seksjonene, slik at alle vet hvem man skal vende seg til hvis man finner feil i datagrunnlaget. 

Datagrunnlaget blir i stadig økende grad en fellesressurs, bl.a. fordi det er blitt mulig å kombinere 
informasjon fra databaser som før var fYsisk og logisk separerte fra hverandre. Det er også mulig å 
la systemer bruke informasjon fra flere databaser samtidig. Fordelen med dette er bl.a. at data kan 
lagres kun ett sted og gi et konsistent datagrunnlag for saksbehandlingen i NVE. Den nye arkitek
turen øker dog behovet for administrasjon og samordning av datagrunnlaget. Formålet med dette 
arbeidet er derfor å kartlegge hvilke datasystemer/databaser som brukes i NVE og utarbeide 
retningslinjer for ansvarsforhold. 

1.2. Innhold 

Notatet inneholder et forslag til hvordan ansvarsoppgavene for systemer bør fordeles på systemeier
ansvar, systembruker-ansvar, datakvalitets-ansvar, vedlikeholds-ansvar og drifts-ansvar. Videre er 
tre oversikter over systemene blitt utarbeidet. Den første gir en oversikt over ansvarsfordelingen av 
NVEs systemer. Den andre inneholder en oversikt over hva systemene innholder og brukes til. Den 
siste oversikten viser bl.a. hvilke databaser systemene bruker, hvilken maskin de ligger på og hvilke 
andre systemer de er koblet til. 

Informasjonen i de tre oversiktene er informasjon som stadig kan være under forandring. Det er 
derfor ønskelig å kunne lagre denne informasjonen i en database, slik at forandringer kan ajourføres 
på en hensiktsmessig måte og gi brukene oppdatert informasjon ved en hver tid. 

1.3. Arbeidsform 

Arbeidet har vært organisert som et prosjekt med EDB-koordineringsgruppelJs representanter som 
deltakere. Prosjektet er beskrevet i NVE-notat nr. 6 1995, Handlingsplan for NVEs IT -strategi. 
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2. Ansvarsfordeling av systemer 

Det finnes fem viktige ansvarsområder rundt et datasystem: systemeier-ansvar, systembruker
ansvar, datakvalitets-ansvar, vedlikeholds-ansvar og drifts-ansvar. Disse ansvarsområder beskrives 
nedenfor og for hvert datasystem som finnes i NVE skal det være klart hvem som har ansvaret for 
de forskjellige områdene. 

2.1. System eieransvar 

Systemeier skal være en person med budsjettansvar. Systemeier skal ha det økonomiske og 
praktiske ansvar for systemets utvikling, dvs ansvaret for systemets funksjonelle kvalitet og 
tilstand. Systemeier kan angis med seksjon eller avdeling, det betyr seksjonssjef eller 
avdelingsdirektør. 

Systemeier-ansvaret er i hovedsak knyttet til følgende oppgaver: 
• Overgripende ansvar for utvikling/videreutvikling 

• 

• 

• 

• 
• 

Initiering og brukeraksept når det gjelder utvikling/videreutvikling 
Avvikling av "gamle" systemer til fordel for nye løsninger 
Valg av alternativ i forbindelse med "utvikle-eller-kjøpe" problemstillinger 

Forvaltning av avtaler vedrørende innføring av nye versjoner av innkjøpte systemer 

Beslutninger vedrørende totaløkonomi i forhold til budsjettrammer og nytteeffekt 

Overgripende ansvar for autorisasjon av brukere 

Datasikkerhet 
• 

• 
• 

Fastlegge sikkerhetsnivået for systemet, og krav til utstyr og betingelser i kontrakter 
med leverandører 
Ha oversikt over risikoen, og konsekvensene av sikkerhetsbrudd 
Innarbeide rutiner for å opprettholde sikkerhet 

• Datakvalitet 
• Fastlegge kvalitetsnivået for datagrunnlaget 
• Opprette rutiner for å sikre datagrunnlagets riktighet 

2.2. Systembrukeransvar 

Systembrukeransvarlige skal påse at systemet blir riktig brukt slik at gevinster kan realiseres. De 
skal også samlet gi råd til systemeier om hva som bør skje med systemet. Driftsansvaret for 
applikasjonen ligger også hos systembrukeransvarlig. For å være systembrukeransvarlig må en være 
meget godt kjent med fagområdet som systemet er laget for. I tillegg bør den som har dette ansvaret 
kjenne systemet svært godt. 

Systembrukeransvaret er i hovedsak knyttet til følgende oppgaver: 
• Påse at systemet brukes på en rasjonell og effektiv måte 

• Påse at behandlingsregler er riktige og komplette innen definerte områder 
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• Representere systemeier ved utvikling/videreutvikling (koordinering, dokumentering og 
prioritering av nye behov) 

Sørge for at sikkerhetsbrudd og "unormale hendelser" rapporteres 

• Kvalitetssikre nye versjoner 

• Gjennomføre sikkerhetsrutiner 

Optimalt bør det finnes en kontaktperson pr. brukermiljø for de systemer som brukes av flere 
seksjoner. Kontaktpersonenes oppgave er å fungere som støtte og ressurspersoner i egen seksjon. I 
tillegg bør det opprettes brukergrupper for disse systemene, hvor systembrukeransvarlig 
koordinerer gruppen. 

2.3. Datakvalitetansvar 

Data som ingen har direkte ansvar for (og direkte nytte av) forfaller raskt. Derfor bør det utpekes 
en, og kun en, seksjon/avdeling som skal ha ansvar for definerte deler av systemets datagrunnlag. 
Da et system brukes av flere brukermiljøer er det viktig at en klargjør ansvaret på datakvaliteten 
mellom brukermiljøene. Dette vil si at en må kunne identifisere hvorfra dataene kommer. Eksempel 
på databaser/systemer som har flere brukermiljøer er ES4, Sakarkivet (DocuLive), HydraIl, 
Vassdragsregisteret, Inngri og Adresseregisteret. 

Oppgaver som tilfaller den dataansvarlige er: 
• Praktisk oppfølging av rutiner for å sikre datakvaliteten 

Påse at feil og mangler i datagrunnlaget blir rettet opp 

2.4 Vedlikeholdsansvar 

Vedlikeholdsansvar omfatter det EDB-tekniske vedlikeholdet av brukersystemet, dvs arbeidet med 
å opprettholde en definert kvalitet og funksjonalitet hos systemet. Vedlikeholdsansvarlig skal være 
en person fra det brukermiljøet som eier systemet. 

Vedlikeholdsansvaret innebærer: 
Ansvar for systemets tekniske kvalitet hvis systemet er egenutviklet 

• Planlegge og gjennomføre utviklingsaktiviteter i samarbeid med systembrukeransvarlige 
(øverste beslutningsmyndighet ligger hos systemeiere) 

• Ansvar for kontakt med programleverandører ved overgang til nye versjoner av innkjøpte 
systemer 

• Gjennomføre autorisasjon 
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2.5. Driftsansvar 

Driftsansvaret deles opp i to deler; drift av maskin og nettverk og drift av selve applikasjonen. 
Driftsansvar for maskin og nettverk faller naturlig under ADs oppgaver og omfatter følgende: 

• Oppfølging av rapporter om "unormale" hendelser 

• Installasjon/vedlikehold av adgangskontrollsystem 

• Kvalitetssikring av nye versjoner av systemprogrammer 

• Overvåke at vedlikehold utføres i henhold til kontrakt 

Drift av selve applikasjonen er systembrukeransvarliges ansvar (se ovenfor). 
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3. Oversikt over systemer og ansvarsfordeling i NVE 

Kommentar til tabellen: Det er viktig at de forskjellige ansvarsområdene blir fulgt opp og at det utnevnes ny ansvarlig hvis den utnevnte av noen grunn 
ikke lenger kan påta seg ansvaret. Hvis flere står som ansvarlig for datakvaliteten er det viktig at en til enhver tid kan gå inn og se hvem som er 
ansvarlig for dataen som er lagt inn. Dette er spesielt viktig for de systemer som brukes i flere brukermiljøer og som deler data med andre systemer. 

- --------------

I S,ptem I Systemeier Systembrukerans\'arlig Datak\'alitetansvarlig VedlikeholdsaDS\'ar 

ES-4 økonomi A0 Tove Kjærstad Tove Kjærstad AD v/Jan Ulrik Rognås 

ES-4 personal APO AM Sand AM Sand AD v/Jan Ulrik Ragnås 

NVE's Lønnssystem A0 EM E M AD v/Jan Ulrik Rognås 
Holtmoen Holtmoen 

ES-4 prosjekt A0 Karin Ellefsen Karin Ellefsen AD v/Jan Ulrik Ragnås 

Inventarregister* A0 Per Seehusen Per Seehusen Per Seehusen 

Kursdatabase* AD Synnøve Aasen Synnøve Aasen Olaug Kaaby 

Saksarkiv "DocuLive" AF Siri Høystad Siri Høystad Siri Høystad 

Bibliotekssystem AF Jan Berle Jan Berle Jan Berle 
"MikroMare" 

Hydra II* HD Svein Taksdal Områdeingeniør HD v/Svein Taksdal 

Hydrnet* HV Ole Schjødt-Osmo - -
- -------- - - ----

* Egenutviklede systemer er markert med asterisk (*) . 
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I System I SHtemeier Systembrukerann arli2 DatahalitetanSl'arl~ Vedlikeholdsannar 

ObservatøITegister * HD Vidar Eide Seksjon vi HD ,,/vidar Eide 

HHI HH Mari Rugsveen 

HM/ HM Hilde Kristoffersen 

HV HV Ragnhild Kr~ 

Friend* HD Lars Roald Lars Roald HD v!Lars Roald 

Instrurnentregister* HD Vidar Eide Sundøen I Haugen HD v/Vidar Eide 

Dokumentregister* HD Lars Roald PiaR~tam HD v!Lars Roald 

Magasinregister* H Kjell Holmgren - H 

Utstyrsregister H* HB Kjell Sundøen Kiell Sundoen HD v/Svein Taksdal 

Vassdragsregisteret* HM Dag Lindberg Geir Taugbøl Geir Taugbøl 

(inkl. Fotoregisteret ved 
NVE} 

GIS HM Astrid V oksø Astrid Voksø Astrid Voksø 

Konsesjons-databasen * VK Rune Flatby VK Rune Flatby 

Netbas EN Tor M. Sneve TorM. Sneve TorM. Sneve 

Vansimtap/Samkjøringsmo ER Thore Jariset Den enkelte bruker Thore Jariset 

delleniSesongplan/Hydark 

Markal ER Thore Jariset Den enkelte bruker Thore Jariset 

PSSÆ og Tplan EN Hans O. Ween Den enkelte brukere Hans O. Ween 

Effektsvikt EN Grete Westerberg Den enkelte bruker Grete Westerberg 

T ih!anllslisten ER Susan Norbom Fvlkesansvarlige i ER Susan Norbom 
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I System I Systemeier Slstembrukeransvarl~ Datakvalitetansvarlig Vedlikeholdsannar 

Inngri VV* VV Hallvard Berg VV AD vff Budeng 

Inngri ER* ER Susan Norbom Fylkesansvarlige i ER AD vff Budeng 

Inngri SV* SV Dag Lindland Dag Lindland AD v/O Kaabv 

}\dresseregisteret* AD Olaug Kaaby Olaug Kaaby Olaug Kaaby 

SB sikker* SB Lisbeth Bakken }\da Rotnes Lisbeth Bakken 

Fies avgift* SB Lisbeth Bakken Lisbeth Bakken Lisbeth Bakken 

Noraddatabase* IK Lisbeth Karijord Lisbeth Kariiord AD vff Budeng 

I 

PW NN VE Info-system IK Gry Berg Gry Berg Rune Flatby 
Gaza! Vestbredden* 

I 

Effekti vi tet * MM AMT orgersen }\ M Torgersen A M Torgersen 

Overforingstariffer* MM Inger Sætrang Inger Sætrang Inger Sætrang 

ApningsbaIanse* MM Tor Erik Olsen Tor Erik Olsen Tor Erik Olsen 

}\ vkastning* MM Tor Erik Olsen Tor Erik Olsen Tor Erik Olsen 

Statsstønad* MM Knut Hofstad Knut Hofstad Knut Hofstad 

Regnskap e-verk* M0 Steinar Vikingstad Steinar Vikingstad Steinar Vikingstad 

Markeds-undersokelse* M0 Magnus Kober Magnus Kober Magnus Kober 

Konsesjoner M0 Magnus Køber Magnus Køber Magnus Køber 
(omsetning) * 

Tvistesaker* M0 Torfinn Jonassen _ ... _-- IQrfinn Jonassen Torfinn Jonassen 
~-

13 



I System I Systemeier Systembrukeransvarli2 Datakvalitetansvarli2 Vedlikeholdsansnr 

Tvi"ltf>"lJlker* _ ------ MM Inn SJlopn Inn SJlopn Inn SJlopn 
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4. Oversikt over innhold og bruk av systemer i NVE 

Tabellen nedenfor gir en kort sammenfatning av hva systemet brukes til og hvilke data systemet håndterer. Hvis en ønsker en mer heldekkende 
beskrivelse av et system må en henvende seg til systemeier/systembrukeransvarlig. 

I 
System 

I 
Hva systemet gjør Hvilke data systemet System- Brukere Fremtidige utviklings-

håndterer eier planer 

ES-4 økonomi System for NVEs Regnskapsdata, A0 NVE Nye rapporter 
regnskap ansatts- , kunde- og 

leverandørreskontro Lage kobling mot 
Adresse-registeret 

ES-4 personal System for informasjon Personopplysninger om APO APO Nye rapporter 
om NVEs ansatte ansatte, (NVE) 

tilsettingsinformasjon, Lage kobling mot 
fravær og Adresse-registeret 
ferieregistrering. 

NVE's Lonnssystem NVEs grensesnitt mot Innholder informasjon A0 A0 Nye rapporter 
SOS (som kjører lønn) om ansattes lønn og 

opplysninger om tillegg Lage kobling mot 
og trekk. Adresse-registeret 

ES-4 prosjekt Ut -faktureringsrutiner; Innholder informasjon A0 NVE Vurdere system 
Registrering av om timerIkroner pr. 
timeforbruk pr. ansatt prosjekt. Lage kobling mot 

Adresse-registeret 

Inventarregister* Holder oversikt over Innholder data om A0 A0 Nye rapporter 
NVEs inventar og inventar, koblet til rom, 
datautstyr person og leverandør - --
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I 
System 

I 
",'a systemet gjør ",'ilke data systemet System- Brukere Fremtidige utviklings-

håndterer eier planer 

Kursdatabase* Holder styr på hvem som Innholder infonnasjon AD AD 
har gått på kurs i NVE om hvilke brukere som 

har deltatt i kurser i 
NVE 

Saksarkiv "Doeulive" Registrerer saker og Informasjon om sak- og AF NVE Flere rapporter til 
dokumenter i henhold til dokument, referanser brukerne. 
NOARK standard. 
Gir joumal-, restanselister 
m.m.· 
Registrerer utlån av 
saker/dokumenter 

Bibliotekssystem Gir brukeren tilgang til Innholder katalog over AF AF -
"MikroMare" utlåns- og søkerutiner av bøker i biblioteket og 

registrerte bøker m.m. rapporter, 
publikasjoner og 
notater utgitt i NVE 
senen. 

Hydra II* Lagrer og bearbeidere alle Måleseriedata lID NVE + -
måledata fra H ' s eksterne 
stasjonsnett samt 
dadministrati ve 
opplysninger knyttet til 
stasjonsnettet 

Hydmet* System for datamottak Måleseriedata HV HV Nytt system ? 

Observatørregister * Registrer lønn til Lønn til observatører, lID Ansv. vi -
l-ll-f I observatører , samt hvilke måleserieansvar HH 
HMI måleserier som hver HM 
HV observatør har ansvar for HV 
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-- -- - ---- - - - ------------ - -

I I System H\'a systemet gjør Hvilke data systemet System- Brukere Fremtidige ut\'iklings-
håndterer eier planer 

Friend* Lagring og bearbeidelse Hydrologiske tidsserier HD Friend Legge dataene inn i 
a v ti dsseri er til europeiske stasjoner prosjektet Hydra Il 

I 

Instrurnentregister* Registrere utplasseing av Informasjon om hvor HD NVE -
instrumenter på H's hvert instrurnet er og 
stasjonsnett. har vært. (Loggere, 

sensorer, .. ) 

Dokumentregister* Register over dokumenter Register over HD NVE Under utvikling 
som beskriver data- dokumenter 
produksjonen ved NVE 

Magasinregister* Registerer vannstander til Magasindata HH HH -
! magasiner som er med i 

i 
magasinprosjektet 

I UtstyTSregister H* Lagersystem for utstyr Informasjon om utlån HH HH -
som ikke kommer inn av utstyr 
under Instrumentregister (Boremaskiner, 

mobiltelefoner , .... ) 

, 

Vassdragsregisteret* Overordnet database med Nedbørfelt, vassdragsel HM NVE, Utvikle modell og 
(inkl. Fotoregisteret) utvalgt ementer(innsjøer,fosser NIVA, system i SybaselUSoft. 

vassdragsinformasjon ,breer,brebasseng,elvef SFT,DN, Utvikle muligheter for 
spesilet rettet mot ormer.. ) Referanser til SSB, søk via Internet, 
miljøforvaltningen. rapporter ved NVE, Fylkesme tilkobling til intern 
Stedfester og prosjekter ved NVE. nn, database/applikasjon 
systemati serer Kobling til statistikk fra Fylkesko via 
vassdragsinfonnasjon fra SSB. NVEs fotoregister mmuner, linje(ISDN,SLIP,Fast 

i andre databaser i NVE. ligger her. enkelte linje). Sanunenkobling 
kommune med GIS-verktøy 

I r (ArcView) 
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I 
System 

I 
Hva systemet gjør Hvilke data systemet System- Brukere Fremtidige utviklings-

håndterer eier planer 

GIS Lagrer, analyserer og NVEs geografisk data HM NVE Utvikle 

I 
presenterer (på kart) og grunnlagsdata fra brukergrensesnittet til 
geografiske data Statens kartverk saksbehandlersystem 

Konsesj ons-databasen * Beregner kons.avgifter V assdrags-, ervervs-, VK ·VK Fullføre konvertering til 
og Sybase 
reguleringskonsesjoner. 

Netbas Holder oversikt og Info om nettsystemet EN ENÆK/S Konvertering til Sybase 
analyserer nettsystemet (trafo, ledning, B 

belastnings- og 
produksj onsdata) 

V ansimtap/Samkj ørings- Energiberegningsmodell, Data hentes fra Hydark ER ER Forbedringer 
modelleniSesongplan utviklet av EFI og egen beskrivelse av 
(inkl. Hydark) produksjonssystemet 

Markal Teknisk/økonomisk Egen beskrivelse ER ER -
modell for 
energiplanlegging, 
utviklet innenfor IEA J 

I 

PSSÆ og Tplan Programpakke for analyse - EN Brukes -
av nettsystem. ikke pr. i 

dag 

Effektsvikt Modell for beregning av Data hentes fra EN EN Forbedringer 
pålitelighet i Samkjøringsmodellen 
kraft systemet, utviklet av og egen beskrivelse av 
EF!. -----_ .. _-- belastningee _ _._----
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I System I Hva systemet gjør Hvilke data systemet System- Brukere Fremtidige utviklings-
håndterer eier planer 

Tilgangslisten Holder oversikt over Hoveddata om ER ER Konvertering til 
vannkraftprosjekter planlagte prosjekter (alt Sybase/USoft 
(mulig tilgang) fra under bygging til 

vernet) 

Inngri VV* Holder oversikt over Forbygninger, VV VV Forbedringer 
inngrepsinformasjon flomverk, planer, 

overslag 

Inngri ER* Holder oversikt over Utbygd vannkraft ER ER Forbedringer 
inngrepsinformasjon (kraftverk, magasin, 

delfelt, eierforhold) 

Inngri SV* Holder oversikt over Damdata, magasin, SV SV Forbedringer 

I 

inngrepsinformasjon og kraftverk, kanal, tunnel 
informasjon om VT A data om inntak og rør, 

VTA 

Adresseregisteret* Gir tilgang til søking og Innholder informasjon AF NVE vedlikehold og 
lagring av individuelle om adresse, telefon, forbedringer av 
plukkIister for faksnummer og eksisterende rutiner 
brevutsendelser m.m. historikk 

(navnbytte/erstatting), Fysisk kobling til ES4 
eierforhold, eierandeler 
og organisasjonsform 
om adressater. 

SB sikker* Registrerer Personellopplysninger SB L. -
personellopplysninger om om sikkerhetsklarerte Bakken, 

i 
sikkerhetsklarerte personer i A. Røtnes 

I 

personer I kraftforsyningen. 
kraftfoI~ningen. 

_ .. - ----- - ------
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I 
System 

I 
" "a s)'stemet gjø r " "ilke data systemet System- Brukere Fremtidige uh'iklings-

håndterer eier planer 

Fies avgift* Beregner grunnlag for Total installert effekt i SB L. -
avgiftsirmkrevning. kraft- og Bakken 

transformatorstasjoner, 
samt nettstasjoner. 

Noraddatabase* Registrerer referanser til Referanser om IK L. -
N O RAD-rapporter NORAD-rapporter, Karijord 

sortert på emner og 
forfatter , 

PW A/NVE Info-system Gaza! Registrerer fagrapporter, Oversikt over IK Prosj .gr. - etablere data 
Vestbredden * prosjekter og aktorer fagrapporter, prosjekter NVE SFT - bruk av CD-rom 

innenfor et gitt prosjekt og aktorer. NIVA 
Gaza 
V.br. 

Effektivitet * Måler eff. på everkene Henter data fra MM MM Tilrettelegge for 
databasen Regnskap e- håndtering av dataserier 
verk. Sammenlignende fra ulike år-
beregning av 
effektiviteten i e-verk 

Overføringstariffer* Statistikk overførings Baserer seg på MM MM Under vurdering 
tariffer. Beregner innhentede tariffer fra 
punktpriser og e-verkene 
gjennomsnitt m.m. 

Apningsbalanse* Beregner verdien a\' Systemet baserer seg på MM MM Legges over til 
everkenes nettkapital innhentede opplys- nettversjon 

ninger fra everkene 
(luftledninger, jord-
kabler, transforrnat-orer 
os\') Beregner balanse, 

I avskrivninger osv. 
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I 
System 

I 
Hva systemet gjør H,'i1ke data systemet System- Brukere Fremtidige utvikJings-

håndterer eier planer 

A vkastning* Beregner avkastning på Baserer seg på data fra MM MM -
nettkapital (d/r/s-nett) databasen Regnskap e-

verk 

Statsstønad * Adm. av statsstønaden Tilsagn! utbetalinger MM MM -

Regnskap e-verk* Utsendelse av run-time Regnskapsinformasjon M0 MM,M0 Utvikle 
versjon av systemet til nøkkeltallsanalyse-
everkene.Leser inn data 
(diskett). Presenterer 
regnskapsdata. 

Markeds-undersøkelse* Genererer Innholder informajson M0 M0 Under vurdering-
oppsummeringsrapporter fra markedsundersøkel-

ser (priser, kraft, 
kjøpere) om e-verkene 

Konsesjoner* Informasjon Oversikter over M0 M0 Koble mot 
(omsetning) omsetningskonsesjoner konsesj onærer, adresseregisteret 

adresselister 

Tvistesaker* Oversikt over tvistesaker Klager, motpart, M0 M0 Lage et felles system 
tvistesak, påklage med MM 

Tvistesaker* Oversikt over tvistesaker Klager, motpart, MM MM Lage et felles system 
tvi"tp~k nAklllPP mprl MOI 
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5. Teknisk informasjon om NVEs systemer/databaser 

Tabellen nedenfor viser hvilke databaser, operativsystem og utviklingsverktøy systemene bruker; hvilken maskin de ligger på og hvilke koblinger til 
andre systemer de har. Det finnes to typer kobling til andre systemer. Den enkleste koblingen kan se på, men ikke endre, informasjon som eies av et 
annet system. Når en slik kobling finnes markeres dette med "bruker informasjon fra" i feltet for kobling til andre systemer. Den sterkere koblingen 
medfører at oppdatering også kan gjøres på deler av andre systemers datagrunnlag. 

I 

System 

I 

Data- Database Operati\'- Uh'iklings- Maskin Kobling til andre 
base- na,'n system verktøy systemer 
system 

ES-4 økonomi Oracle C7 IRJIXS .2 Oracle Forms 3.0; NVEG ES4-Lonn 
RPT, ReportSmith 

ES-4 personal Oracle C7 IRJIXS .2 Oracle Forms 3.0; NVEG ES4-Lønn 
RPT, ReportSmith 

NVE's Oracle C7 IRJIXS .2 Oracle Forms 3.0; NVEG ES4-0konomi, 
Lønnssystem RPT, ReportSmith ES4-Personal 

ES-4 prosjekt Oracle C7 IRlIXS .2 Oracle Forms 3.0; NVEG Bruker info. fra 
RPT, ReportSmith ES4-0konomi, 

ES4-Personal 

Inventarregister* OraeIe C7 IRJIXS .2 Oracle Forms 4 .S; NVEG Bruker info. fra 
Report 2.S ES4-0konomi, 

ES4-Personal 

Kursdatabase* Oracle C7 IRIIXS .2 Oracle Forms 3.0, NVEG Bruker info. fra 
RPT, Report Smith ES4-Personal 

Saksarkiv Sybase noark40 , IR/IXS .2 QBE-vision NVEG Bruker info. fra 
"DocuLive" sakarkiv J\dresse-registeret 

Bibliotekssystem - - DOS - NVED -

"MikroMare" - -_. -
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I 
System 

I 

Data- Database Operativ- Utviklings- Maskin Kobling til andre 
base- na"D system verktøy systemer 
slstem 

Hydra Il* Sybase hydra2_db lRIIXS.2 C++, Fortran, USoft NVEG -

DataEase, Access 

Hydmet* Mimer Hydmet Sun OS Fortran Lena Automatisk 
datainn-samling + 
flom-prognose 

Observatør- Sybase hydra2_db IRlIXS.2 USoft, NVEG Inngri2 _db, 
register * ReportSmith adresseregister 
l-ll-I /HM /HV 

Friend* Flate filer - - Skal bruke Hydra Il' s - -

programmer 

Instrument - Sybase hydra2_db IRlIXS.2 USoft, Access, - -

register* ReportSmith 

Dokument- Aecess ref dat.mdb Windows 3.1 Access NVED// -
register* F:\HD\ 

REFERAN 
S 

Magasinregister* Sybase / hydra2_db IRlIXS.2 U Soft, NVEG, -
flate filer Windows 3.1 C .... 

Utstyrsregister Access utlandat.mdb Windows 3.1 Access NVED// -
H* F:\UTSTY 

R 
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I 
System 

I 
Data- Database Operativ- Utviklings- Maskin Kobling til andre 
base- navn system verktøy systemer 
system 

Vassdrags- Sybase, vr _ db(Sybase), lR/lXS .2 FICSII NVEG INNGRl_2, 
registeret* Fiesll vr(FlCSII) Adresseregisteret, 
(inkI .Foto- Hydra Il 
registeret ved 

, 

NVE) 

GIS Arcllnfo - Solaris2 .3 ArelInfo og Are View ArcEN, Bruker info. fra , 

ArcTO Sybase- databasene 
og Netbas 

Konsesjons- Fies/ IRlIXS .2 Fics/ dataease NVEG Bruker info. fra 
databasen* Sybase kdb db Arkiv-sytemet, 

Adresse-registeret, 
lnngri-ER, lnngri-
SV, og Vassdrags-
registeret 

Netbas Mimer netbaslO Solaris Netbas GYD -
(Sybase) (netbas db) (IRlIXS.2) (NVEG) 

Vansimtap/ EFI- - Solaris - GYDA -
Samkjørings- utviklet 
modellen/Sesong-
plan 
( inkl . Hydark) 

Markal - - DOS - PC -
i 

PSSÆ og Tplan - - Solaris - GYDA -

Effektsvikt - - Solaris - GYDA -

IilJtangsiisten dBASE tilgang DOS - PC ---
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-- - - -----

I I 
System Data- Database Operath'- Utviklings- Maskin Kobling til andre 

base- na"n system verktøy systemer 
system 

Inngri VV* Sybase inngri2_db IRJIXS.2 Usoft, NVEG GIS, 
ReportSmith Adresseregisteret 

og InngriER og SV 

I 
Inngri ER* Sybase inngri2_db IRlIXS .2 USoft, NVEG GIS, Adressereg 

ReportSmith Inngri VV og SV 
, 

! Inngri SV* Sybase inngri2_db IRJIXS.2 USoft,ReportSmih NVEG Adressereg 
Inngri VV og ER 

Adresse- Sybase inngri2_db IRlIXS .2 USoft, NVEG Sakarkivet, Inngri , 
registeret * Report Smith Hydra Il, KDB, 

I 

Vassdr.reg. 

SB sikker* Dataease tb sikker WindowsIDOS Dataease PC -

Fies avgift* Fies - 6 - DOS Fies -6 PC -

Noraddatabase* USoft norad db IRJIXS .2 Sybase NVEG -

PW AlNVE Info- dataease gaza DOSIWindows dataease NVED -
system Gaza! 
Vestbredden * 

Effektivitet* Aeeess, Dea for NVE vA Windows Aeeess, VB PC Regnskap e-\'erk 
Exee\ 

Overførings- Exeel - Windows Exce\ PC -
tariffer* 

Apningsbalanse* Lotus - Windows Lotus PC -

Avkastning* Lotus - Windows LQt!I~ PC -
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- -- -- -~ ------~ 

I I 

System Data- Database Operath'- Utviklings- Maskin Kobling til andre 
base- navn system verktøy systemer 
system 

Statsstønad* Superb ase - Windows Superb ase '4 NVEH -
4 

Regnskap e-verk* Access Regnskap.mdb Windows Access NVEH Effektivitets-
Regndata.mdb systemet 

Markeds- Access marked95 .mdb Windows Access NVEH Bruker info. fra 
undersøkelse* Adresse-registeret 

Konsesjoner* Access Omskons.mdb Windows Access NVEH -

(omsetning) 

Tvistesaker* Excel - Windows Excel PC -

Tvi <:tf",,~kf"r* J=:Y('P1 - Winnmvs Fy('p1 pr -
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