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Hafslund har produsert ren 

vannkraft i over 100 år.
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Hafslund – opprationell struktur
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SESAM prosjektet skal bidra til at 

alle ansatte lagrer og 

gjenfinner riktige dokumenter og 

informasjon – enkelt og 

effektivt, ved å bruke en sikker, 

enkel og samordnet arkiveringsmodell. 
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SESAM – Hafslunds felles arkiv

• 13 sentrale fagsystemer

• 1000 brukere

• 10 TB data

• Ingen felles masterdata katalog



Visjon

• Arkivet skal være informasjonshjertet i 
Hafslund

• Primærkilden til fakta både i dag og historisk



Behov



Bruk av NOARK 5 standarden

• Velldefinert norsk 
standard basert på 
beste praksis og 
MOREK standarden

• Felles organiserende 
prinsipp

• Standardisert sett med 
egenskaper som er 
konsistent over tid



Utfordringer I bruk av NOARK

• Ingen av 
fagapplikasjoner støtter 
NOARK-standarden:

– 6 objekt nivåer

– 193 ulike egenskaper



Utfordringer ved å få en felles 
organiseringsprinsipp

• Ingen system 
inneholder den 
komplette «bildet»

• Enkelte master data 
er duplisert, og ikke 
synkronisert

• Samme objekt, ex. 
Kunden, har flere 
identifikatorer i 
ulike systemer



Løsning 1: Agregere masterdata

• Samle alle de forskjellige bitene av master data 
for å fullføre bildet

• Abonner på masterdata oppdateringer

• Koble data fra ulike systemer med felles 
identifikatorer





Løsning 2: Implisitte metadata

• Masterdatamodellen kan brukes til å fylle 
mangler metadata på et dokument

• Knytningene i datamodellen er annotert med 
informasjon om hva som kan utledes
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