
Inkubator



Vad gör Inkubator?

▪ Vad gör Inkubator:
▪ Driver gemensamma projekt och samarbetsforum runt aktuella frågor 

för lärosäten, relaterat till IT-stöd/e-infrastruktur. 

▪ Arrangerar workshops och publicerar rekommendationer

▪ Tar fram nya idéer och visioner runt e-infrastruktur inom högre 

utbildning 

▪ Forum för samverkan och erfarenhetsutbyte



Styrgrupp

Prioriterar projektförslag

▪ I dagsläget:

▪ Stefan Edholm, SLU

▪ Rickard Norén, HV

▪ Magnus Annerfalk, HIS 

▪ Daniel Ström, LTH

▪ Johan Johansson, ITCF 

▪ Valter Nordh, SUNET

▪ Projektkoordinator:

▪ Per Hörnblad, UmU



Aktiviteter 2017 - Samarbetsforum

▪ Windows samarbetsforum
▪ Workshops runt windowsplattformen nästa möte 20/11

▪ Online möte 

▪ Udda veckor onsdagar  14:30-15:30

▪ https://connect.sunet.se/inkubator-windowssamarbete

▪ Arkitektur och teknisk integration - ATI
▪ Fokus på arkitektur och integrationsfrågor

▪ För arkitekter - 2 representanter från varje lärosäte 

https://connect.sunet.se/inkubator-windowssamarbete


Pågående projekt 2017

Projektinformation: https://wiki.sunet.se/display/Inkubator

▪ Arkitektur för identitet och behörighet ur ett lärosätesgemensamt 

perspektiv (IAM)
▪ KTH Fresia Pérez Arriagada (fresia@kth.se) 

▪ Presentation: Onsdag 18/10 Spår O2

▪ Säkerhet utökat skydd (projektet omstartat med ny projektledare pågår även 2018)

▪ Chalmers Fredrik Rönnvall (fredrik.ronnvall@chalmers.se) 

▪ Presentation: Onsdag 18/10 Spår O1

▪ Molnlösningar för U/H Samarbetsprojekt

▪ BTH Leif Lagebrand (leif.lagebrand@bth.se)

▪ Presentation Onsdag 18/10 Spår O3

▪ Telefoni/UC och samarbetslösningar för lärosäten (Extrainsatt för 2017)

▪ UmU Arne Vedefors (arne.vedefors@umu.se )

https://wiki.sunet.se/display/Inkubator
mailto:fresia@kth.se
mailto:leif.lagebrand@bth.se
mailto:arne.vedefors@umu.se


Beslutade projekt för 2018

Projektinformation: https://portal.nordu.net/display/Inkubator/Projekt

▪ Digital Tentamen II  (påbörjas under hösten 2017)

▪ HIG Mats Brenner (mats.brenner@hig.se) 

▪ Digital Signering (påbörjas under hösten 2017)

▪ SU Mats Törnblom (mats.törnblom@su.se) 

▪ Informationsmodeller (LIS) och API:er
(påbörjas under 2018)

kopplat till arbetet med Canvas integrationer

▪ TBD

▪ Arkitektur för identitet och behörighet ur ett lärosätesgemensamt 

perspektiv (IAM) del II
(påbörjas under 2018)

▪ KTH Fresia Pérez Arriagada (fresia@kth.se) 

https://portal.nordu.net/display/Inkubator/Projekt
mailto:fresia@kth.se
mailto:fresia@kth.se


Projektidé?

Samarbetsprojekt, test, införandestöd, utredning etc.

Intressanta områden att behandla? T.ex.
▪ E-arkivering

▪ Processautomation

▪ Molnet

▪ Annat?

inkubatoride@lists.sunet.se
alternativt kontakta personer i styrgruppen eller Inkubators projektkoordinator 

perhornblad@umu.se

mailto:inkubatoride@lists.sunet.se
mailto:perhornblad@umu.se


• Information inkl. VP: www.sunet.se/samarbeten/inkubator/

• Projekt sidor: wiki.sunet.se/display/Inkubator/ 

• e-postlista: inkubator@sunet.se

• Projektidé: inkubatoride@lists.sunet.se

Mer information om Inkubator

http://www.sunet.se/samarbeten/inkubator/
wiki.sunet.se/display/Inkubator/
mailto:inkubator@sunet.se
mailto:inkubatoride@lists.sunet.se

