
SOA- og Web Services seminar, 20. mai. 

Sted: Hotell Continental 
            Stortingsaten 24/26, Oslo 

 

Bakgrunn 
 
NorStella arrangerer på ny sitt meget populære SOA-seminar med et helt nytt program den 20. mai 
2008. Tjenesteorientert arkitektur (SOA) er en arkitektur som tar sikte på la forretningsapplikasjoner 
og funksjoner være tilgjengelig som komponenter som kan gjenbrukes både av interne og eksterne 
brukere. 
 
Denne gangen fokuserer vi kritisk på SOA som teknologisk og forretningsmessig konsept. Samtidig 
som vi gir oppdatert informasjon om den seneste utviklingen på området fra bl.a. internasjonale 
miljøer. Nyhet er også at vi legger frem en test av 3 fri programvare produkter for SOA!  

Program 
 
8.20 – 8.45  Registrering 
 
8.45 – 9.00  Velkommen og introduksjon v/ adm. dir. Arild Haraldsen, NorStella 
 
9.00 – 9.45  SOA: Kostbar og unyttig utviklingsbrems? v/ Helge Skrivervik, Team Mellvik 

as/myMAYDAY.com 
 SOA er ingen frelse for markedet, men et desperat forsøk fra leverandørsiden 

på å bremse og avspore Web2-bølgen. Vi har sett dem gang på gang siden 
1970: Kompliserte, kostbare, rigorøse og låsende rammeverk som skal løse 
all verdens problemer, men som gjør det motsatte. Er det dette vi vil ha? 

 
9.45 – 10.30  Web Services: - Hva kan vi lære av historien? v/ Anders Føyen, Microsoft/ .NET 

Business development manager i Microsoft Norge 
 Hvordan vil webservices transformere virksomheter og 

forretningsprosesser?  
 Hvordan planlegge og ta i bruk webservices i dag?  
 Hva kan du forvente av fremtidens webservicesbaserte arkitekturer?   
 Presentasjonen tar for seg åtte historiske sider av teknologi og 

virksomhetsutvikling for å belyser hvilke problemer og muligheter vi står over 
for i tiden som kommer.  

 
10.30 – 10.45 Pause/ kaffe 
 
10.45 – 11.30 Modelldreven Arkitektur – Interoperabilitet i praksis v/ Geir Jevne, DN 

Sammenhengen mellom: 
 SOA 
 WebServices 
 Event Dreven Arkitektur  
 Modelldrevet Arkitektur  

 

http://hotel-continental.no/


11.30 – 12.15 Web Services sikkerhet med praktisk eksempel fra Norsk Pensjon, v/ avdelingsleder 
David Baum, Kantega 

 Introduksjon til sikkerhetsstandarden WS-Security, WS-I Basic Security Profile 
1.0 

 Web services sikkerhet som muliggjører i integrasjon av offentlige tjenester. 
 Best Practice i store integrasjonsprosjekter med sikker SOA 

 
12.15 – 13.00 Lunsj 
 
13.00 – 13.30 Anvendelse av Web Services i praksis, v/ Thordur Arnason & Alexander Shikerin, 

Creuna. 
 Eksempler fra Posten og et meglerfirma.  
 Hva var utfordringene? Hva ble erfaringene? Hva har kundene og vi lært? 

 

13.30 – 13. 45 Resultatet av Test av 3 Fri Programvare produkter for SOA, v/ Geir Isene Freecode 
 
13.45 – 14.30 Neste generasjons SOA: Standardiserte referansemodeller og applikasjons-

arkitekturer, v/ Dr. M. Naci Akkøk, sjefsarkitekt i Oracle og Professor II ved Institutt 
for Informatikk, Oslo. 

 SOA og Business Process Management (BPM) er ikke bare et paradigmeskifte 
for programmering, men også en reell endring av Software Engineering som 
kobler  komponenter sammen  til et ende-til-ende system, eller som setter 
sammen på forhånd definerte standardiserte tjenester  til en helhetlig IT-
løsning. Foredraget fokuserer på Oracles Application Integration Architecture 
(AIA) for å lage skreddersyde SOA og BPM baserte løsninger på 
standardiserte komponenter.  

 
14.30 -14.45 Pause / kaffe 
 
14.45 – 15.15 Rapport fra Berlin: Forretningsmessig verdi av SOA/WS og Interoperabilitet, v/adm. 

direktør Arild Haraldsen, NorStella. 
 Rapport fra 4. internasjonale konferanse om Interoperabilitet i regi av Cordis, 

Berlin  
 Erfaringer fra ulike private industrier og tjenestesektorer og eGovernment 

(Portugal) 
 Sammenhengen SOA og semantisk interoperabilitet 
 Strategier for SOA i heterogene miljøer 

 
15.15 – 16.00 Web Services og SOA – hvordan ser vi for oss bruk i fremtiden? v/ Brian Elvesæter, 

SINTEF 
 Hvilke trender ser man?  
 Hvilke relaterte arkitekturer og teknologier vil introduseres i kjølvannet av 

WS/SOA? 
 
16.00   Avslutning 
 


