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 Sunet – del av det globala 
forskningsnätet 

 Utbildningsstödjande e-tjänster 

 Samverkan kring säkerhet och drift 

 GDPR och mycket mer…. 
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 Några nya ansikten i SWAMID Board of Trustees: 
 

 Mona Åkerman, Gävle 

 Fredrik Nilsson,  GIH (Ny) 

 Mia Lindegren, Uppsala (Ny) 

 Hans Wohlfart, KTH 

 Samt  

 Mauritz Danielsson, LADOK (Ny) 

Nytt inom SWAMID 





 SWAMID AL2 FAQ: 

 

 Måste alla vid ett lärosäte vara SWAMID AL2? 

 NEJ. Bara de som har behov. 

 

 Finns alternativ i eduID. 

 Diskussion med Nya LADOK om behov av AL2 för tillgång. 

 SWAMID WS om AL planerad till senare i höst 

Mer om SWAMID 



 Två faktorer, lösenord plus något mer. 

 

 

 Lärosätesspecifik lösning 

 Via eduID 

 Via extern part (tex svensk e-id) 

 

 Vilka behov skall uppfyllas? 

Två-faktor eller MFA? 



SWAMID Operations (delar) 
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 Sunets tjänstetyper: 

̶ Bastjänster 

Tjänster som riktar sig till alla som t ex Sunets nätverk och SWAMID. 

̶ Tilläggstjänster 

Anslutna organisationer kan avropa tjänster,  
hanteras oftast via IT-avdelningen. 

 Sunets tilläggstjänster 

̶ Varje tjänst samordnas av en/flera produktägare. 

̶ Produktägargruppen består av 12 personer från olika organisationer. 

 

 

Sunets tjänster 



 Box – lagra och dela filer i molnet 

̶ Förhandling för nytt avtal är i slutskedet 

̶ 30 kunder, 55 000 användare lagrar 205 TB 

̶ Snitt 3,7 GB 

 

                - projektverktyg 

̶ 15 kunder, 1 949 användare 

 

 

Sunet Box och Sunet Projektverktyg 



 Sunets mediateam: 

Sunets mediatjänster 



 Nu: 

̶ Inga stora förändringar, ny version på Beta-miljön, inga nyheter 
gällande ”Flash-less miljö” har kommunicerats från Adobe. 

̶ 33 lärosäten anslutna 

 

 Kommer: Zoom  
̶ Lanseras H17 till Sunets befintliga kunder  

som ”managed on-premise” via NorduNet. 

̶ Info: http://nordu.net/content/nordunet-operated-zoom-service 

Sunet E-möte 

http://nordu.net/content/nordunet-operated-zoom-service


 Upphandlingen klar, ”managed on-premise”  
via NORDUnet 

 27 kunder inom Sunet 

 Migrering av media från Kaltura SaaS  
till on-premise i ”pipe-line”,  
NORDUnet i samarbete med MIUN 

 

Sunet Play 



 Survey – enkätsystem 

̶ Kurs- och programvärderingar 

̶ Forskningsenkäter 

̶ Enkäter till studenters uppsatsarbeten 

̶ Administrationsuppföljningar 

̶ Elektroniska val  

̶ Som anmälningssystem m. m. 

 Användarforum  

̶ Kontaktpersoner för våra 16 lärosäten 

̶ Via e-möten 4-6 ggr/år 

̶ Kontinuerlig kontakt i ProjectPlace 

 

 

 

 

Sunet Survey 

 Upphandlingsarbete påbörjat 

̶ Avtalet går ut 1 dec 2018 

 

 

 

 

 



 Mailfilter – antivirusprogram och spamsortering 

̶ Filtrera inkommande och utgående mail 

̶ Skydda er mot länkar i mail 

̶ Konfigurerbart per mottagare/grupp/organisation/domän 

̶ Hantera alla era domäner i samma gränssnitt 

 Lyssna på Dianne Scholl onsdag 15.30 i Q34 

 

 För information eller  
för att boka ett besök 

 

 

 

 

Sunets Mailfilter 



 ORCID     – ger forskare permanent digitalt unikt ID 

 Ett medlemskonsortium för att ge lärosäten, 
forskningsfinansiärer och bibliotek tillgång 
till premiummedlemskap i ORCID 

 12 organisationer är medlemmar 

 Konsortiet träffas 1 - 2 ggr/år på en  
gemensam workshop 

 Höstens workshopar anordnades  
den 27 & 28 september 

Sunets ORCID 



 Molntjänster för arkivering      , backup      ,  
lagring       och virtuell server  

̶ Swamid-inloggning 

̶ Alla tjänster tillhandahålls i Sverige och går över SUNETS nät 

̶ Separat hall för backup 

̶ Backup för både servrar och klienter på och utanför campus 

̶ En skalbar lösning där man betalar för nyttjandet  
utan dolda kostnader 

̶ Möjlighet att använda egna IP-adresser för att gå  
via egna brandväggar (Saferoute) 

̶ Passar både för dem med tillfälliga eller permanenta behov 

̶ Möjlighet för både förskotts- och efterskottsbetalning 

̶ Stöd för både Linux och Windows i IaaS-tjänsten 

 

 

 

Sunets molntjänster 



 Sunet erbjuder lärosätena  

 Swamidinloggning 

 Gemensamma resurser för utbildning och support 

 Samarbete kring integrationslösningar 

Sunets LMS-tjänst 



 Läs mer på www.sunet.se! 

 

Tack! 
 

Ulrika Ringeborn 

ulrika@sunet.se 

Sunet – så mycket mer! 

http://www.sunet.se/
mailto:ulrika@sunet.se
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SUNET U 

Birgitta Hemmingsson 
Produktägare SUNET:s mediatjänster 

Ordförande ITHU 

Ulrika Ringeborn 
Produktsamordnare, projektledare 

SUNET 
 

Minette Henriksson 
Produktägare SUNET LMS 

 



 

 

Sunet U 



 

 

Sunet U 



 

 

Sunet U 



 
 

Sunet LMS 
 Plattform för  

samarbete 

 

http://ch/


 

 

Sunet U 

https://es.vecteezy.com/imagenes-vectoriales-personas/2829-danza-vector-de-dancing-people 
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