
Offentlig anskaffelse, digitalisering, informasjonsflyt
Gode data - om å ha orden på informasjonen i egen organisasjon

Standardisering av systemer, felles dataknagg (ID) som kan følge informasjonen videre
- Mister informasjon på veien, genererer informasjon på nytt
- Vi forbruker informasjon (lager ikke selv), må kunne ta info fra aktør til aktør, Berikelse av info og bruk av info - hvordan få håndtere og systematisert på en god måte, Fint om vi kunne delt vår kalkyle

videre med andre aktører vi samarbeider med
- Utnytte gode løsninger og ferdig elementer for å øke effektiviteten.

Offentlige anskaffelser
- Mer interessant info flyt (lean, hvordan får bort reproduksjon av data som eksisterer)
- Sporing, åpne API, data integrasjon, ID (felles knagg/koblingsnøkkel), skape mulighet for AI / ML hvordan gjenbruke data som allerede er der
- PDF og dau data (strukturert og ustrukturert informasjon)
- Større fokus enn bygg industri også batteri/olje/stat/kommune, felles tematikk interssant
- tilgrensende IPLUSS,  usikkerhetsstyring, automatisk kostnadsestimat fra BIM,  tidspunkt for når byggherre involverer entreprenør
- Datakvalitet og gjenbrukbarhet i nye prosjekter
- MMI (modellmodenhet), kræsj-test vs visulalirsering som neste stepp av ID – dvs ikke hovedprioritet her

Største kritiske faktor = 
- Tid og kost, anbudsberegning og tilpassing til kalkulasjonssystem, tid kunne bli brukt til andre ting
- Kultur er en stor hindring, jobber sprett på hver sin tue
- Struktur og helhet - vi har forskjellig behov rådgiver, entreprenører, driftsorganisasjon

Komplekst
- Datateknisk, data oppstår mange steder og jobber ikke sammen, Dataintegrasjonsplatform
- Behov, digitale trillinger og koorineringsutfordinger
- Industrialisering og standardisering, hva vil du dele uten å dele forretningshemligheter (eierskap)

Fokus på å finne EN TAGG som kan brukes innen flere industrier
- informasjonsstrømmer som KALKULASJON (og senere også HMS, sirkulærøkonomi/matrialflyt), det man får fra rådgiveren som man ikke kan bruke
- Case fra Veidekke, entreprenører, kommune/offentlig, olje/gass, rådgivere, arkiteter, underentreprenører, tjenesteorganisasjoner, mv
- 360 grads vurdering av organisasjonsøkonolgien i case (entreprenør, leverandør, rådgiver, tjenesteleverandører, sluttbruker organisasjon, etc)
- Fra transaskjonsrelatert samarbeid til ekte prosjektledelse med fokus på målet som kunden ønsker å nå (value add, customer success, sustainable business)
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