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Tekniska anpassningar för inloggning till NyA-webben 
 
Detta PM vänder sig till lärosätets IT-ansvariga och syftar till att beskriva vilka lokala 
anpassningar som krävs för att lärosätets anställda ska kunna logga in i NyA-webben. 
 

Kort om NyA-webben  
NyA-webben är ett nytt och enklare sätt att ta fram vissa uppgifter ur NyA. Den är ett 
komplement till den s k expertklienten och vänder sig i första hand till personal vid 
institutioner (motsvarande) men kan även vara till nytta för andra användargrupper. 

Roller  
I denna första version kommer NyA-webben ha två olika s k roller. En användare kan 
ha den ena, den andra, eller båda rollerna. 
 

• Basanvändare: Kan titta på sökandes  meriter, anmälningar och dokument. 
• Institutionsanvändare – utdata : Kan skapa listor och statistik för sökande, 

antagna och reserver för den egna institutionen.  
 
En användare med rollen Institutionsanvändare – utdata kan om man så önskar ha 
rollen för mer än en institution vid lärosätet. 

Tekniska krav för inloggning 
Inloggning till NyA-webben sker genom en federerad lösning. NyA-systemet lagrar 
ingen information om användare av NyA-webben; all behörighetsinformation kommer 
via den federerade inloggningen. 
 
För att få inloggningen till NyA-webben att fungera krävs därför att ni gör vissa 
tekniska anpassningar lokalt på lärosätet.  
 

• Lärosätet måste vara med i federationen SWAMID, www.swamid.se. 
• Lärosätet måste ha en s k IdP (Identity Provider) som stödjer standarden 

SAML2. Det kan t ex vara ShibbolethIdP eller SimpleSAMLphp. 
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• Lärosätet måste se till så att ovanstående IdP returnerar de attribut som NyA-
webben behöver. Dessa attribut beskrivs i schemat GMAI. (Se vidare nedan.) 

 
Vidare kan lärosätets katalog över användare (LDAP eller Active Directory eller 
motsvarande) behöva anpassas för att hantera de attribut/roller som används för NyA-
webben.  
 
Användare av expertklienten använder även i fortsättningen traditionellt användarkonto 
i NyA; dessa användarkonton lagras som tidigare i NyA. 
 

Referensmaterial för tekniker: 
 

• Specifik information om attribut som gäller för NyA-webben finns i dokumentet 
Överföringsformat för behörighetsinformation på NYA-webben (bifogas detta 
PM). 

• Generell information om GMAI finns på 
http://www.swami.se/produkter/gmai.71.html. 

• Teknisk dokumentation och exempelkonfiguration från SWAMI: 
http://wiki.swamid.se/display/SWAMI/VHS+antagningssystem. 

• Presentation från SWAMI-Ladok-dagar, 2010-12-07: 
http://www.swami.se/download/18.248ad5af12aa813653380008495/Ladok-
SWAMI+2010-12-VHS.pdf. 

 

Meddela när ni vill testa / driftsätta 
Meddela VHS Systemdrift, appldrift_saml@vhs.se, en vecka innan ni vill testa 
inloggningen. Meddela gärna också ett ungefärligt datum då ni planerar att börja 
använda NyA-webben i produktion. 

Frågor? 
Om ni har tekniska frågor kring inloggningen, IdP, GMAI-attribut etc, kontakta 
appldrift_saml@vhs.se 
 
Om ni har andra frågor, t ex om NyA-webbens funktionalitet, kontakta 
vhsproduktionssamordning@vhs.se. 
 
 
 
 
 


