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Skyreisen:
Fra et produktteam ståsted

Tverrfaglig team som kan litt av hvert. 
“Vi er ikke infrastruktur, plattform, sikkerhet, skyeksperter.” 



Support fra Plattform og Sikkerhet 

“When you have a large development 
organisation, providing the developers with 
turn-key solutions for their most common 
needs is a good investment.” - Team NAIS

● Risiko analyse
● Team support
● Best practices
● Deploy
● Sikkerhet
● Metrikker
● Audit, Logger og Alarmer



Hvorfor sky?

Innovasjon
Autonomitet

● IAAS  - Infrastructure
● PAAS - Platform
● SAAS - Software

Mer fart



Hvor er vi ?

On prem

GCP

50 applikasjoner og 11 
databaserGjenstår 6 Applikasjoner, CV 

databasen ikke migrert

● Vi startet Våren 2020
● Skyreisen ble en del av forvaltning, 

vedlikehold og drift. 
● Ikke lett å prioritere opp



Veien til Skyen

Analyse

Plan

Utføre

Optimere



It won’t be 

easy

But it’ll be 

worth it



NAIS - 
APPS

GCP

Loginservice
Replace

Lift and shift
Rip and replace

Improve and 
move

Strategy patterns



“Simple first”, fastest time to cloud
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App 1 tilhører 
team 1

Registrering

GCP

SBS

FSS

App 2 tilhører 
team 2

Proxy REST-API

Database

Migrer en tjeneste med mange 
avhengigheter 

… ?

On prem

“midlertidig”



arbeidsplassen.nav.no/stillinger

Stillingssøk

Search-API

GCP

On prem

Elasticsearch

Høyt latency, fungerer dårlig for stillingssøk 
som har mye trafikk

fra 200ms -> 500ms



Stillingssøk

Search-API

GCPOn prem

Elasticsearch

Stillingssøk

Search-API

Elasticsearch

arbeidsplassen.nav.no/stillinger

200ms -> 300ms



“Top down/bottom up” migrering?

Frontend

API

Persistent

Frontend

API

Persistent

1. Pga forsinkelse og timeout, pass på at man 
ikke krysser sonene flere ganger

2. Kjør top down eller bottom up migrering, og 
ikke begynne i midten. 

On 
prem

GCP



Nedetid eller ikke nedetid?

Hvilke tjenester er kritiske og hvor langt tid kan vi være nede?

Fordeler med ikke nedetid:

- Mindre støy, brukerne fornøyde
- Teamet har full kontroll på migreringen, ikke avhengig av eksterne og av et fastsatt tidspunkt.
- Kontinuerlig synkronisering av produksjonsdata, mer tid til test og oppdager feil

Ulemper: 

- Ekstra tilretteleggingsarbeid
- Tar mye tid
- Ikke lett å få til dersom data modellen er for komplisert



Et eksempel: Stillingsdatabase migrering uten nedetid
 

Stillingsdb
REST-API

Stillings
DB

Oracle

Stillingsdb
REST-API

Stillings
DB

Pgsql

On prem GCP

json-feed / 
KAFKA

Registrering

Admin

https://github.com/navikt/pam-ad-
migration-lib
https://github.com/navikt/pam-stilli
ngsregistrering-api-migration

Feature toogle Feature toogle

Data
sync

Flyway



Metrikker



Erfaringer

- Sett i gang tidlig, ikke nedvurderer omskrivinger. 
- Ikke gjør unødvendige sky optimeringer underveis, vent til sky.
- Sett fokus på migreringsarbeidet for å bli raskt ferdig.
- Aktiver appene i sky for trafikk så fort som mulig. Følg med på metrikkene, fanger 

opp feil og ytelse problemer.
- Feil vil oppstå, plan for å kunne svitsje sømløst tilbake til on prem ved 

krisesituasjoner.
- Migrering uten nedetid, ingen støy. MEN det kostet mye.
- Begynn å utforske mulighetene: google tilbyr over 90 tjenester. Hyllevarer innenfor 

Kunstig intelligens og Big Data.
Vi har allerede fått løst flere oppgaver som var mye vanskeligere før.

- Mye nytt å lære, learn by doing. Erfaringer med GCP vil være en boost for teamet.


