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Statusrapport - Gruppe 8 - 18.10.2019  

Dette er en statusrapport for bachelorprosjekt våren 2020. 

Oppsummering av status  

Vi har dannet en gruppe, fått en veileder,  er enige om hva vil vil gjøre og er 
nesten i mål med å ha et spesi�kt prosjekt hos en oppdragsgiver. 

Gruppen vår  

Vi var tidlig ute å sette sammen en gruppe. På OsloMet sine nettsteder fått 
gruppenummer 8. Alle tre går dataingeniør-linjen på tredje året. 

Veileder: Eva Hadler Vihovde

Ønske om type prosjekt  

Vi er alle sammen enige om at vi ønsker å utvikle/utvide et program/verktøy i 
vårt prosjekt. Det blir da en mer teknisk løsning, i motsetning til en mer 
forskningsbasert vinkling. 

Det vi har gjort  

Vi har sendt ut søknader til �ere bedrifter for å høre om de har mulighet til å la 
oss løse bacheloroppgaven hos de. Bedriftene vi tok kontakt med var Sopra 
Steria, Capgemini, Bouvet, Evry, Kantega, Netcompany, DNB, Vipps og 
Sparebank 1. 

Vi �kk respons fra �ere, men eneste som vi har hatt møte med er Sparebank 1 
Utvikling. 

Vi møtte med et team fra Sparebank 1 Utvikling onsdag 16. oktober for å 
diskutere hvilken oppgave de kunne gitt oss. Vi synes forslaget deres var veldig 
interessant og de hadde et veldig bra utviklingsmiljø som kan gi oss verdifull 
erfaring. Gitt at prosjektet har et passende scope så ønsker vi å gå framover 
med det prosjektet. 
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Prosjektet  

Oppgaveskissen blir skrevet av vår kontakt på teamet i Sparebank 1 utvikling i 
løpet av den kommende uken så det blir mer detaljert etterhvert. Hovedideen 
er at vi skal hjelpe å utvikle en modul av deres produkt som er skrevet ved bruk 
av gammel teknologi og utvikle den på nytt i henhold til deres spesi�kasjoner 
slik at den passer inn med resten av systemet. 

Selve systemet er deres digitale bankløsning for bedriftsmarkedet, og modulen 
omhandler lesing, oppretting, oppdatering og sletting av mottakere for 
bedriftskontoer. Hvis det blir for lite arbeid så kan det være aktuelt å via 
hypotesedrevet utvikling  utvide funksjonaliteten til modulen.

Planen framover  

Det som skjer nå er at teamet hos Sparebank 1 Utvikling skriver en 
oppgavetekst som vi tar med til veileder for godkjenning. Møte med veileder er 
satt til onsdag 23. oktober. Ved godkjenning der så fortsetter samtalen med 
Sparebank 1 Utvikling for å planlegge forbarbeidet som skal gjøres før jul.
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