26 Mars 2013

Föreståndaren har ordet
Hej igen!
Så här innan påskledigheten vill vi ta
chansen att presentera våra duktiga
systemförvaltare samt SUNET-tjänsterna
som de ansvarar för. Dessa personer är
mycket värdefulla för SUNET och jag vill
därför passa på att tacka dem för ett
mycket bra arbete.
Ha en trevlig påsk och glöm inte att
anmäla er till SUNET-dagarna i
Östersund 15-18 april.
Jag ser fram emot att träffa er där!
Maria Häll, föreståndare för SUNET

Några av SUNETs tjänster och
systemförvaltare
SWAMID
SWAMID - En identitetsfederation för universitet och
högskolor i Sverige.
De flesta universitet, högskolor och övriga
myndigheter som är relaterade till forsknings- och
utbildningssektorn i Sverige är med i SWAMID.
SWAMID erbjuder kvalitetssäkrad och säker
identifiering av anställda, studenter, alumner och
andra associerade med forskning och högre
utbildning i Sverige, de nordiska länderna, övriga
Europa samt även USA och Asien.
På gång!
• Projektet eduID är under upptrappning. eduID
kommer att erbjuda samtliga studenter en identitet
som de kan ha med sig under hela studietiden,
oavsett lärosäte.
Driftsättning är planerad våren 2014 med en pilotfas
under hösten 2013.

www.sunet.se

• SWAMIDs wiki uppdateras löpande med teknisk
information, se länk.
Valter Nordh är systemförvaltare för SWAMID.
För att komma i kontakt med Valter och få mer
information om SWAMID, se här.

eduroam
eduroam (ja, det ska vara litet e i början) är ett
europeiskt samarbete som gör det möjligt att säkert
och enkelt använda främst trådlösa nät vid t ex
universitet, högskolor, flygplatser, tågstationer runt
om i Europa och på flera andra ställen i världen.
Identifieringen sker mot hemnätverket vilket
eliminerar administration av lösenord och rättigheter,
och därmed även kostnaderna för detta. eduroam är
helt gratis för alla användare och det utgår inte heller
någon avgift för att få använda systemet på de
ställen runt om i världen där det finns tillgängligt.
eduroam är i första hand en stor tillgång för
slutanvändarna på högskolor och universitet,
exempelvis studenter, forskare och undervisande
personal.
Den organisation som vill vara med i eduroam, måste
ansluta sig till SWAMID, ett regelverk som
säkerställer att allas identiteter hanteras på ett
korrekt och säkert sätt.
Valter Nordh är kontaktperson för eduroam.
För att komma i kontakt med Valter och få mer
information om eduroam, se här.

SUNET Box
SUNET Box är en molntjänst för synkroniserng av och
samarbete kring filer. Tjänsten ger åtkomst till
filerna där användarna vill ha det utan att säkerhet
och juridik blir lidande.
All trafik till och från tjänsten är krypterad, och filerna
lagras krypterade hos leverantören. Tjänsten är
integrerad med SWAMID vilket tar bort behovet av
att skapa extra användarkonton och hantera
lösenord.
I slutet av februari var 18 kunder anslutna. Hittills
har tjänsten närmare 4594 användare som
tillsammans lagrat 8,76 Tbyte data.
Under SUNET-dagarna i Östersund så kommer SUNET
Box att presenteras närmare.
Einar Blåberg är systemförvaltare för SUNET
Box. Einar är anställd vid Chalmers tekniska
högskola. För att komma i kontakt med Einar och få
mer information om tjänsten, se här.

SUNETs e-mötestjänst
SUNETs e-mötestjänst ger dig möjlighet att hålla
möten online.
Du kan via e-mötestjänsten
• kommunicera via chatt, röst och video
• ha presentationer: visa PowerPoint- och pdfdokument, bilder, filmer och ljudfiler
• samarbeta: ha gemensamma anteckningar och
ritytor
• visa skärmbilder och program för andra
• ha småenkäter, fördela studenter i olika grupprum,
göra inspelning av möten mm
Du kan använda e-möten för allt från seminarier och
handledning till examination, grupparbeten,
arbetsmöten etc. Tjänsten är baserad på Adobe
Connect och finns tillgänglig för anställda och
studenter hos lärosäten som är anslutna till SUNET.
Tjänsten är integrerad med SWAMID vilket tar bort
behovet av att skapa extra användarkonton och
hantera lösenord.
Nyheter för e-mötestjänsten
• Vi har uppgraderat till version 9.0.2 i januari vilket
har förbättrat stabiliteten i ljudet.
• Supportkontakterna från lärosätena träffas återigen
månadsvis. Schemat hittar du i kalendariet.
• E-mötardagarna den 15-16 april i Östersund bjuder
både på användningsexempel från lärosäten,
presentationer av nya kringtjänster, innehåll i nästa
version av connect samt möjlighet till
erfarenhetsutbyte i gruppdiskussioner och kreativa
workshops.
Markus Schneider är är systemförvaltare för SUNET:s
e-mötestjänst och anställd vid Karlstads universitet.
För att komma i kontakt med Markus och få mer
information om e-mötestjänsten, se här.

SUNET Mailfilter
SUNET Mailfilter - stoppar spam, inte brev!
Effektiv antivirus och spamsortering är viktig i alla
organisationer.
SUNET Mailfilter är kraftfullt men enkelt att
administrerar.
Redundant och med hög driftsäkerhet!
Vi hanterar både inkommande och utgående mail lika
enkelt!
Filtret utbyter virus och spaminformation med alla
anslutna kunder och blir på så sätt effektivare än om
man använt enkelriktad skräppostbekämpning.
Information om ett virusutbrott vid någon
organisation blir snabbt till nytta för andra kunder.

SUNET Mailfilter används idag av 6 organisationer och
ytterligare några håller på att utvärdera tjänsten.
Under SUNET-dagarna i Östersund kommer SUNET
Mailfilter att presenteras närmare.
Tomas Liljebergh är systemförvaltare för SUNET
Mailfilter och anställd vid Örebro universitet. För att
komma i kontakt med Tomas och få mer information
om SUNET Mailfilter, se här.

SUNET Survey
SUNET Survey är en molnbaserad tjänst där varje
lärosäte eller organisation får en dedikerad virtuell
instans av programmet, att utnyttja för att skapa
enkäter, kursutvärderingar eller andra typer av
undersökningar. Tjänsten är integrerad med
SWAMID. SUNET Survey används idag av fyra
lärosäten.
Under SUNET-dagarna i Östersund så kommer SUNET
Survey att presenteras närmare.
Lotta Svenneling är systemförvaltare för SUNET
Survey och IT-pedagog vid Karlstads universitet. För
att komma i kontakt med Lotta och få mer
information om SUNET Survey, se här.

På gång inom SUNET
SUNET-dagarna
på
Mittuniversitetet
i Östersund!
Det går fortfarande att
anmäla sig till vårens
SUNET-dagar, 15-18
april.

SUNET önskar
alla en
Glad Påsk!

Sista anmälningsdag är
8 april.
För att ta del av det
spännande
programmet och
såklart anmäla sig, se
här.

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet eller ändra din prenumeration?
Gå in på följande länk och ange din e-postadress för att prenumerera på SUNET:s nyhetsbrev.
Här kan du också avregistrera din prenumeration.
Har du något som du tycker bör tas upp mejla oss på info@sunet.se.
Redaktör: Ann Matzén
www.sunet.se

info@sunet.se

