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Eksamen i: INF3290 Store og komplekse informasjonssystemer   

Ikke skriv navn på oppgaven, men bruk kandidatnummer (som du finner i Studweb). Innlevering av 

besvarelse gjøres i Devilry (https://devilry.ifi.uio.no) innen fredag 15. desember 2017 kl. 12:00. 

Oppgavesettet består av 3 deloppgaver som skal besvares hver for seg og i den rekkefølgen de er gitt. 

Det er angitt en veiledende lengde (du kan avvike fra denne med +/- 10 %). Prosentandelen viser til 

hvor mye hver enkelt oppgave teller. Oppgavesettet er på 1 side. Oppgaven skal besvares individuelt. 

Gjør deg kjent med UiOs regelverk for fusk og plagiering:  

http://www.uio.no/studier/eksamen/fusk/  

http://www.uio.no/om/regelverk/studier/studier-eksamener/fuskesaker/  

 

 

Oppgave 1: Innføring av DAB-radio i Norge (ca. 450 ord) (teller 35 %) 

I 2017 ble digital radio (DAB+, Digital Audio Broadcast) innført i Norge, og de største radiokanalene 

sluttet å distribuere sendingene sine over FM-nettet. Innføringen har skapt mye debatt. Drøft hvordan 

innføringen av digital-radio har forholdt seg til kompleksiteten i installert base. Drøft også andre 

mulige innføringsstrategier.  

 

Du kan finne informasjon om DAB-innføringen mange steder, for eksempel her: 

https://no.wikipedia.org/wiki/DAB_i_Norge  

http://www.dinside.no/data/alt-du-ma-vite-om-dab-og-slukking-av-fm-nettet/60882491  

https://www.nrk.no/informasjon/slik-slukkes-fm-nettet-1.12319113      

 

Oppgave 2: Endring av informasjonsinfrastrukturer (ca. 450 ord) (teller 35 %) 

Å endre store og komplekse samlinger av informasjonssystemer er krevende. Velg to av 

gruppeprosjektene (rapportene er tilgjengelige på emnesiden, og du kan velge ditt eget prosjekt). 

Sammenlign de to prosjektene med fokus på endringsprosessen  

 

Oppgave 3: Skreddersøm av ERP-systemer i organisasjoner (ca. 350 ord) (30 %) 

Les artikkelen «Skreddersøm av ERP-systemer – et rammeverk for beslutninger» (Artikkelen er 

tilgjengelig på semestersiden for emnet). Gjør rede for grunner til, fordeler med og ulemper knyttet til 

skreddersøm av ERP-systemer ved å bruke begreper og pensum-litteratur fra kurset.  

Eli Hustad og Johan Stensholt: «Skreddersøm av ERP-systemer – et rammeverk for beslutninger»,  

NOKOBIT 2017. https://ojs.bibsys.no/index.php/Nokobit/article/view/393/353  
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