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Bakgrunn

CLOUD

DATA 
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VISUALISERING

GDPR

Teknologiske drivere
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Problemstilling - Målsetting

Antall datakilder, 
kompleksitet og 

dynamikk

For krevende å finne 
vital informasjon 

Manglende 
data integrasjon/ 

-visualisering

Tekniske og 
Operasjonelle 

Betingelser

Samtidighet

Risikovurderinger

Læring

Transport Tilgang Forenkling Integrasjon

Mål

Redusere antall 
uønskede hendelser

Mer pålitelige planer

Kontroll ved endring - MoC

Dynamisk og intuitivt brukergrensesnitt
Hovedutfordring:

Knytte all relevant informasjon til individuelle arbeidsoppgave(r)

Problemstillinger
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Arbeidsomfang

5 |  The World in 2022

Koble hendelsesdata til
aktivitetet på plan

Data Lake

Risiko
(SME)

Læring
(DCoE)

Data tilgang Visualisering

CLOUD

DATA 
LAKE

KOGNITIV 
TEKNOLOGI

INTEGRASJON

VISUALISERING

System Integrasjon, 
Forenkling - Pålitelighet

Planer, svekkelser og betingelser

TIMP
SAP
DISP

iWITH
ECHO

pVision
SAP ++

Kildesystem: 
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Data kilder brukt i OPT 
Data Lake

… og det er her en kan begynne å 
kapitalisere på kildedata

Det er her det starter:

• Identifisere relevante data
• Skaffe tilgang til data (API)
• Kvalifisere data

• GDPR
• Børssensitivitet
• Risiko
• TIlgangskontroll
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Max relevans

Bruker får angitt treff og
revelans-score

Utgangspunktet er en beskrivelse av 
en planlagt oppgave

Forbedring
(ML)

Naturlig Språkprosessering gjør 
menneskelig språk forståelig for maskiner.

NLP brukes til å trene AI-løsninger å tolke, 
analysere og forstå skriftlig språk.

Systemet leter i Synergi etter
kombinasjoner og mønstre

Annotering

Fra Synergi til 
enkeltoppgaver
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Open 17 September 2019

Operational Planning Tool guider brukerne gjennom planprosessen, og er integrert med 
andre relevante verktøy

9 |  

Utarbeid hovedplan

1 – 6 år

Utarbeid operasjonsplan

0 – 12 mnd.

Utarbeid arbeidsordreplan

2 -3 uker

Gjennomfør arbeidsordreplan

2 – 3 uker

Transport av risikoinformasjon og dataintegrasjon
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Eksempel som viser integrasjon mot ICC i Permit Vision
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TIMP – Teknisk integritet

IWIT – Barierestatus på brønner

Diffuse lekkasjer TIMP – Teknisk integritet DISP - Dispensasjoner

Rammebetingelser for anlegget

OBE – Operasjonelle barrierer
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I OPT legges det på relevant kontekstinformasjon
og læring fra tidligere hendelser på aktivitetene

som er i planen



Open 17 September 201913 |  

Identifiserte relevante
synergisaker

Treffgrunnlag

Tilbakemeldingsfunksjon 
for sluttbruker

Synergihendelser kan
åpnes direkte fra OPT

Aktiviteter med læring mot de 
ulike oppgaveeierne
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Læringsmodulens virkemåte

• Læringsmodulen benytter maskinlæring (ML) og 
språkbehandling (NLP) til å lese og tolke innhold i 
tidligere hendelser og planlagte aktiviteter på anlegget. 
Deretter sammenstilles og presenteres resultatet i OPT

14 |  
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Her får man opp en oversikt over samtidige 
aktiviteter med en potensiell konflikt på grunn av 
risikoen i oppgavene
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Her kan man dokumentere risikovurderingen knyttet 
til samtidige aktiviteter
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Portal for
Felles situasjonsforståelse og beslutningsstøtte

Data Lake

OMNIA

09.03.2022, Ronla SSU CSA CCM

DFU info element

Current OPT data

TIMP/
iWIT

pVision

ECHO

DFU relevante data

Hvordan kapitalisere på OPT’s teknologiske platform - Kriseledelse 



Velg metode     

Spesifikk informasjon ----------------- Predefinert informasjon
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