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 Sunetanslutna organisationer kan avropa Sunets 
tilläggstjänster – hanteras oftast via IT-avdelningen.

 Varje tjänst samordnas av en/flera produktägare.

 Produktägargruppen består av 11 personer från olika 
organisationer.

 Information om tjänsterna finns på Sunet.se och på 
Wiki.sunet.se.

 Ta gärna kontakt med produktägarna här på Sunetdagarna –
någon av dem kan finnas alldeles bakom dig!

Sunets tilläggstjänster



 Box – lagra och dela filer i molnet

̶ Nytt avtal signerat, gäller fyra år framåt

̶ 30 kunder, 60 000 användare lagrar 250 TB

̶ Snitt drygt 4 GB

 - projektverktyg

̶ 15 kunder, 2 700 användare

Sunet Box och Sunet Projektverktyg



 Sunets mediatjänster är Sunet E-möte och Sunet Play.

 Mediatjänsterna hanteras av produktägarna i mediateamet:

Sunets mediatjänster



Sunet E-möte

 Box

̶ Ny version 9.7.5 (12 april 2018)

̶ Minskat antal licenser (900 st)

̶ Antal användare av tjänsten ökade under våren 2018



Sunet E-möte

 Box

̶ Lanserades till Sunets e-mötes-
kunder december 2017.

̶ 36 lärosäten/organisationer 
anslutna.

̶ 20 kunder valt egen Zoom 
instans, övriga använder 
Sunets nationella instans.

̶ Besök vår Wikisida
för mer info: 
https://wiki.sunet.se/display/emoten

https://wiki.sunet.se/display/emoten


 Avtalet är klart och skickas nu ut.

 Migrering av media från Kaltura SaaS
till NORDUnet on-premise pågår.

 25 kunder flyttar till nya miljön.

Sunet Play



 Survey – enkätsystem

̶ Kurs- och programvärderingar

̶ Forskningsenkäter

̶ Enkäter till studenters 
uppsatsarbeten

̶ Administrationsuppföljningar

̶ Elektroniska val 

̶ Som anmälningssystem m. m.

 Upphandlingsarbete 
påbörjat

̶ Avtalet går ut 1 dec 2018

̶ Möjlighet till förlängning finns

Sunet Survey

 Användarforum 

̶ Kontaktpersoner för 18 
organisationer

̶ Via e-möten 4-6 ggr/år

̶ Kontinuerlig kontakt i 
ProjectPlace



 26 Mars fick vi följande i vår mail…

We’re reaching out to let you know that Roaring Penguin 
has now been acquired by AppRiver

Sunets Mailfilter



Sunets Mailfilter
 Ytterligare organisationer testar

 Årets snabbaste buggfix?
Tog bokstavligt talat bara en kafferast!

 För information eller 
för att boka ett besök

Release Notes for CanIt-10.2.1: 2018-04-10 
==========================================

o NEW FEATURE: You can decide whether or not to proxy a URL based on whether
the domain name of the URL host is newly-seen.

o MINOR NEW FEATURE (Archiver): The importer can be told to include
"deleted" items when importing a PST file.

o IMPROVEMENT: Don't depend on podofopdfinfo any more; use qpdf instead.

o IMPROVEMENT: Custom Rules can usefully contain macros such as
%{header_from} in a regex match data field.



 ORCID     – ger forskare permanent digitalt unikt ID

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

̶ 11 organisationer är medlemmar

̶ ORCID anordnar gemensamt för hela norden vårens
workshop den 29 maj i Helsingfors

̶ Lunds universitet har under vintern driftsatt en
avancerad samtyckesbaserad integration av både
personer och deras publikationer

̶ För information om ORCID och GDPR se
https://orcid.org/blog/2018/02/22/getting-ready-gdpr

Sunets ORCID

https://orcid.org/blog/2018/02/22/getting-ready-gdpr


 Molntjänster för arkivering      , backup      ,  
lagring       och virtuell server 

 Sunet söker ny produktägare för Sunets molntjänster!

̶ Läs mer här: https://www.sunet.se/om-sunet/jobba-pa-sunet

̶ Vi söker dig som är intresserad av en eller flera av våra 
molntjänster – det behöver inte vara en produktägare för 
samtliga!

̶ Tipsa gärna kollegor!

̶ … eller sök själv!

Sunets molntjänster

https://www.sunet.se/om-sunet/jobba-pa-sunet


 Sunet erbjuder lärosätena

 Många lärosäten använder Swamidinloggning.

 Anslutna lärosäten samarbetar genom SALSA-nätverket.

 Sunet utvecklar integrationslösning mot Ladok enl. LIS.

 Tjänsten hanteras av produktägarna i LMS-teamet: 

Sunets Lärplattforms-tjänst (LMS)



 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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