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   SUNET-veckan 22-25 
oktober   
Den 22-25 oktober samlades ett stort antal intresserade 
kollegor för SUNET-veckan i Malmö. Vi vill passa på att tacka 
Malmö Högskola för ett fantastiskt fint genomfört 
arrangemang! 
Under fyra dagar fick vi ta del av ett fullmatat program. Under 
veckan testades ett nytt koncept med en SUNET-gemensam 
konferensdel, tisdag lunch - onsdag lunch. Du kan ta del av 
de presentationer som hölls under den biten av programmet 

på SUNET:s webb. Du kan också se presentationerna i 

efterhand via webben. 
 
Vi är också tacksam om du som deltog fyller i utvärderingen 
av konferensen som skickades ut. Det vore en stor hjälp för 
oss!  
 

   
 

   

   
 Östersund nästa  

Save the date! 
Nästa planerade SUNET-vecka infaller i vår, 
måndagen den 15 april till torsdagen den 18 
april. Vi får då möjlighet att upptäcka 
Östersund, då Mittuniversitetet kommer att 
vara värdorganisation för konferensen. 
 
Har du redan nu tankar och idéer om vad du 
skulle vilja se på programmet - hör då av dig 
till oss via info@sunet.se. Förslag mottages 
gärna!  
 

   
 

 

   

   
 På gång inom SUNET  

    
 

 

 
 

  

Backup av servrar  
Det har uttryckts önskemål 

om en tjänst för backup 
(säkerhetskopiering) av 
servrar bland våra kunder. 
SUNET kommer därför att 
genomföra en förstudie 
kring detta för att få fram 

   
 

  

Enkät- och 
utvärderingsverktyg  
Vår upphandling av enkät- 
och utvärderingsverktyg är 
klar. Just nu pågår arbetet 
med integration och 
kontraktsskrivande. 

   
 

  

Student-IdP  
SUNET har, efter önskemål 

hos kunderna, startat en 
förstudie, eftersom 
intresset för detta är 
mycket stort bland 
lärosätena. 
 
Valter Nordh ansvar för 
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en beskrivning av hur en 

sådan tjänst skulle kunna 
se ut. Det dokumentet 
skickas sedan ut till 
lärosätena för synpunkter 
innan vi eventuellt startar 
en upphandlingsprocess.  
 

 

Målet är att ha en pilotfas 
fram till ungefär årsskiftet, 
och sedan kunna ta in 
kunder i full produktion i 
början av 2013.  
 

gruppen som genomför 

förstudien. Mer information 
kommer framöver.  
 

   
 Status på SUNET Play    

Efter dialoger med de som prövat tjänsten hittills så har vi förstått att SUNET Play i sin 
nuvarande form är för rudimentär för att kunna fungera självständigt. Vi kommer 
istället att titta på en lösning som bygger på en standard som kallas Learning Tools 
Interoperability [LTI]. Intresse för detta finns också från våra kollegor i resten av 
Norden, och det kan hända att vi väljer att göra detta i samarbete med dem. Detta för 
att få en ännu bättre integrering, samt för att tillsammans kunna dela på resurser, 
erfarenheter och tips om användningen. 

 
Genom att använda ett standardgränssnitt mot flera LMS-produkter med mera så 
kommer det att bli möjligt för oss att bättre utveckla och underhålla ett sådant 
integrationsgränssnitt. Denna lösning skulle också minimera eller upphäva 
integrationsarbetet vid de universitet och högskolor som använder tjänsterna, 
eftersom de flesta av LMS produkterna redan idag stödjer LTI-standarden. 
 
Vi vill poängtera att den nuvarande tekniska lösningen i form av ”mediaspelare” i sig 
fungerar bra, och att den med största sannolikhet kommer att finnas med på ett eller 
annat sätt även i den nya lösningen. Skillnaden är som sagt att vi idag saknar det som 
efterfrågas runt omkring denna spelare. 
 

Om ni har önskemål eller tips på på saker som bör ingå i den nya tjänsten kan ni 
kontakta Markus Schneider, 0732-73 33 30. 
 

 

   
 Ny SUNET-tjänst i skarp drift: Box  

Sedan 1:a september kör vi SUNET Box-tjänst skarpt i drift. Tjänsten har varit 
omtyckt och det har funnits ett mycket stort intresse från lärosätena, vilket vi 
tycker är väldigt roligt! 
 
Idag är det 11 av SUNET:s kunder som är anslutna till SUNET:s Box-tjänst, vilket vi 
tycker är oerhört kul! Box är en plats att lagra filer, liknande en hem- eller 
gruppkatalog, fast den ligger i ”molnet” och inte på det lokala lärosätet eller i den 
lokala datorn. Filer lagrade i tjänsten är tillgängliga på webben, dina datorer och dina 

mobila enheter på så sätt att du alltid har tillgång till dem där du är. 
 
Hantering av användare och rättigheter sker på ett företags- och myndighetsmässigt 
sätt med möjlighet att hantera t.ex. användare som slutar, olika rättigheter till 
utdelade filer och kontroll av vilka som har tillgång till informationen. All trafik till och 
från tjänsten är krypterad, och filerna lagras krypterade hos leverantören. Tjänsten är 
integrerad med befintlig federerad inloggning (SWAMID) vilket tar bort behovet av att 
skapa extra användarkonton och hantera lösenord. 
 
Vill du eller din organisation också använda er av Box-tjänsten? Läs mer om tjänsten 
på SUNET:s webb eller ta kontakt med Einar Blåberg, systemförvaltare.  
 

 

   
 Rekrytering av ny SUNET-föreståndare  

Under hösten har SUNET utlyst tjänsten som föreståndare för SUNET. Den personen 
kommer då att efterträda Hans Wallberg som går i pension. Tjänsten kommer att vara 

placerad på Vetenskapsrådet. 
17 ansökningar kom in innan sista ansökningsdag. En rekryteringskommitte, med 
representanter från VR och SUNET och lärosätena, har nu haft intervjuer med tre av 
de sökande. Beslut om vem som blir erbjuden uppdraget kommer inom kort. Beräknat 
tillträde för den nya föreståndaren är i början av året. 
 
Har  du frågor om rekryteringen eller processen kan du kontakta Vetenskapsrådet på 
08-546 44 000.  
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Klicka här för att avregistrera din adress 
 
SUNETs nyhetsbrev går ut ca sex gånger per år till anslutna organisationer och intresserade. Har 
du något som du tycker bör tas upp mejla oss på info@sunet.se. 
 
Redaktör: Maria Vårenius 

www.sunet.se                                                                                              info@sunet.se 
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