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▪ Sunets tilläggstjänster

̶ Sunet Box, Sunet Projektverktyg, Sunet E-möte, Sunet Play, Sunet Survey, 
Sunet Mailfilter, ORCID, Sunets molntjänster (arkivering, backup, 
lagring, virtuell server) och Sunet LMS-tjänst

̶ Sunetanslutna organisationer kan avropa tjänster, hanteras oftast via 
IT-avdelningen

̶ Varje tjänst samordnas av en eller flera produktägare 

̶ Produktägargruppen består av 12 personer från olika organisationer

▪ Några av dessa har vi börjat tänka på som 
utbildningsstödjande e-tjänster…

̶ Sunet E-mötestjänst

̶ Sunet Play

̶ Sunet LMS-tjänst och kanske fler...

Inledning



▪ E-mötestjänst

̶ Nu: Adobe connect

Avvecklas fram till 2020. Vi räknar med att reducera antalet användare med 
ca 400 per år när Zoom införs.

̶ Kommer: Zoom

Några avtalsdetaljer kvarstår men allt är förberett.

Diskussion kring tekniska aspekter pågår. 

▪ Sunet Play - Kaltura

̶ Förhandlingar om avtalet mellan NORDUnet och Sunet pågår. Testmigreringen är 
inplanerad och processen i full gång.

Sunets utbildningsstödjande tjänster 



▪ Sunet LMS-tjänst

̶ Ingen ny information. Kammarrätten har fortfarande inte lämnat besked 
angående om its learning får prövningstillstånd i högre instans.

▪ Tanken är att dessa tjänster tillsammans ska integrera 
på bra sätt och bilda en tjänstegrupp som har 
utbildningsstöd i fokus

▪ Kontakta gärna Fredrik Persson Jonhed, fpj@sunet.se, 
om det finns frågor kring de pågående 
avtals-/upphandlingsprocesserna

Sunets utbildningsstödjande tjänster 
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▪ Samordnas av produktägarna Birgitta, Janne och Markus 
som bildar Sunets mediateam

▪ Funktionsadress: media@sunet.se

▪ Samarbetet i mediateamet ger mer redundans i 
verksamheten och större möjlighet till samverkan i 
tjänsterna

▪ Planer finns på att börja använda ett 
ärendehanteringssystem för mediatjänsterna

Mediatjänsterna i Sunet
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▪ Samordnas av produktägarna Minette, Björn, Lasse och 
Wietze

▪ Samarbetet i LMS-teamet ger mer redundans i verksamheten 
och större möjlighet till samverkan

LMS-tjänsten i Sunet



▪ Läs mer på www.sunet.se!

▪ Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Tack!

Ulrika Ringeborn

ulrika@sunet.se

Sunet – så mycket mer!
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