
Digitalisering av standarder
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Mange varianter av handel mellom leverandør og kunde

M A R K E D E T 
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Standardisering gir bedre ressursutnyttelse

M A R K E D E T 
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Digitale standarder

• Maskinlesbare
• Søkbare
• Enklere å integrere i prosesser

Dokumenter

Klausuler

Setninger

Data
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Digitalisere en eksisterende standard

Importere og konvertere Distribuere

Authoring Tool Standard 
Online

3.parts-
leverandører

Eksportere Bruke

Sluttbruker
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Digitale standarder og ontologi er enkelt i teorien …

• Mulig å gjenbruke samme informasjon fra ett system til et 
annet.

• Kontroll eller sjekk kan gjøres av en datamaskin

• Enklere, raskere og tryggere å fremstille dokumenter med 
riktig innhold.

• Relevant del av en standard kan da legges direkte inn i 
f.eks et anbudsdokument. 

• Maskiner fordrer entydighet og struktur i begreper

• Må utvikle ontologi som fundament
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… men virkeligheten er noe mer kompleks
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Digitalisering av anskaffelsesprosessen har en rekke gevinster

Anskaffelsesprosess

• Kunden setter sammen en spesifikasjon med 
innhold fra 15 standarder – alle oppdatert

• Leverandør får tilgang til sammensatte krav og 
kan utarbeide et tilbud med krav og eventuelt 
bruk av egne std.

• Kunde kan sammenligne flere tilbud effektivt og 
velge.

• Prosessen godt dokumentert

Mulige gevinster

• Bedre ressursutnyttelse i anskaffelsesprosessen

• Høyere kvalitet og færre avvik
• Redusert risiko for korrupsjon

• Dokumentasjon tilgjengelig – std lagret i skyen

• Mulighet for måling og rapportering - statistikk

• Bedre kommunikasjon mellom kjøpere, 
leverandører og interessenter
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Hvilke elementer må struktureres  en data-sentrisk løsning
• Aktivitet (hvordan)
− Virksomhet: repetitive, universelle aktiviteter innen HR, finans, juridisk, 

markedsføring, salg, etc
− Prosjekt: livssyklus; 

design/beslutning/anskaffelse/bygging/drift/vedlikehold/terminering
− Utførelse: detaljert handlingsinstruks

• Gjenstand (hva)
− Materielle/ikke-materielle
− Sektoriell - ikke-sektoriell

• Tid og lokasjon (når og hvor)
− Knyttet til kontekst/anvendelsområde
− Peker implisitt på tilstandsparametere (jurisdiksjon, klima, geologi, 

flora/fauna, etc )

• Motiv (hvorfor)
− Kapabilitet, helse/arbeidsmiljø, sikkerhet/security/integritet, miljø

• Organisasjon (hvem)
− Gruppe – rolle – individ

Data-
sentrisk

Hvordan

Når

Hva

Hvor Hvem

Hvorfor
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