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Vad är MDUI 

• MDUI är ett antal utökade attribut som placeras i 
metadata för IdP och/eller SP 

• MDUI har två syften 
1. Förbättra utseende och möjliggöra intelligenta 

gissningar på lämplig IdP i anvisningstjänster 
(Discovery Service, DS) 

2. Tillgängliggöra, för IdP och DS, information om 
tjänster (SP) som användaren ska logga in i 



MDUI för SP-medveten IdP utan 
MDUI-data 



MDUI för SP-medveten IdP med 
MDUI-data 

mdui:Logo mdui:DisplayName 

mdui:Description 

mdui:InformationURL 
mdui:PrivacyStatementURL 



IdP Discovery Service med MDUI 

mdui:Logo mdui:DisplayName 

mdui:Description 

mdui:GeolocationHint 



Mer information om MDUI 

• MDUI för IdP (information på svenska) 
http://wiki.swamid.se/display/SWAMID/SWAMID+IdP+M
DUI+requirements 

• MDUI för SP (information på engelska) 
http://wiki.swamid.se/display/SWAMID/SP+Metadata+Ex
tensions+for+Login+and+Discovery+User+Interface+%2
8MDUI%29 

• SWAMID Operations lägger in MDUI i metadata 
på uppmaning av respektive IdP och SP 



Ännu mer 
information 

om MDUI 



MDUI User Interface Information 
DisplayName 

• Namn på IdP eller SP på ett eller flera språk 
• Visas istället för ServiceName för SP i IdP 
• SWAMID2: BÖR för alla IdP och SP 
• Exempel för SP: 

– <mdui:DisplayName xml:lang="sv">SUNET Adobe 
Connect</mdui:DisplayName> 

– <mdui:DisplayName xml:lang="en">SUNET Adobe 
Connect</mdui:DisplayName> 



MDUI User Interface Information 
Description 

• En kortare beskrivning på max 140 tecken på ett 
eller flera språk om IdP resp. SP 

• SWAMID2: BÖR för alla IdP och SP 
• Exempel för SP: 

– <mdui:Description xml:lang="sv">SUNET Adobe Connect är en 
e-mötestjänst för undervisning och möten över 
nätet.</mdui:Description> 

– <mdui:Description xml:lang="en">SUNET Adobe Connect is an 
e-meeting service for education and meeting over the 
Internet.</mdui:Description> 



MDUI User Interface Information 
InformationURL 

• Webbadress till fördjupad information om IdP 
resp. SP 

• SWAMID2: Frivilligt för alla IdP och SP 
• Exempel för SP: 

– <mdui:InformationURL xml:lang="sv”> 
http://www.sunet.se/Tjanster/SUNETs-tjanster-/E-moten.html 
</mdui:InformationURL>  

– <mdui:InformationURL xml:lang="en"> 
http://www.sunet.se/English/Home/Services/E-meetings.html 
</mdui:InformationURL> 



MDUI User Interface Information 
PrivacyStatementURL 

• För identitetsutgivare (IdP): Webbadress till 
identitetsutgivarens integritetspolicy för de 
identiteter som tillhandahålls genom 
identitetsutgivaren (FRIVILLIG för SWAMID2 och 
MÅSTE för kommande SWAMID2 AL1) 

• För tjänster (SP): Webbadress till tjänstens 
integritetspolicy som beskriver hur de hanterar 
information om användaren. Policyn ska bl.a. 
innehålla vilka attribut som krävs av tjänsten 
samt vad de används till. 



MDUI User Interface Information 
Logo 

• HTTPS-baserad webbadress till en logotyp för 
IdP resp. SP 

• SWAMID2: BÖR för alla IdP och SP 
• Ska bild anges krävs att vissa villkor är uppfyllda 

runt åtkomst till och format för logotypen (mer 
information finns på wikin) 

• Exempel för SP: 
– <mdui:Logo height=”410" width=”310"> 

https://connect.sunet.se/loginPage/custom/images/logos/login_lo
go.jpg</mdui:Logo> 
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