SWAMID Workshop 3 2014
Anmälan
När, var, hur?
Hotell
Program
Måndagen den 17:e november
10.00-10.30 Kaffe och mingel
10.30-12.00 Gemensam introduktion till AL1 arbetet (VN, ES)
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 AuP hantering och kryptering i datorhall samt övriga FAQ:er - gemensamt pass. (PA)
14.30-15.00 Fika och frukt
15.00-17.00 Detaljerad diskussioner i mindre grupper kring lärosätets AL1-arbetet
17.00-17.30 Avslut dagen
18.30-??.?? Gemensam middag - Rice asiatisk restaurang med blandbuffé http://gastrogate.com/restaurang/rice
/ (karta)
Tisdagen den 18:e november
09.00-09.30 Godmorgon och sammanfattning av gårdagens arbete
09.30-10.30 Del 2 - uppföljning av gårdagens arbete/ansökningar (VN)
10.30-11.00 Fika och frukt
11.00-11.30 eduID, Ladok3 och två-faktor. Behov och status. (HN)
11.30-12.00 Open Space ämnesval (RH)
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Open Space
13.00-14.30 Separat spår: eduroam WS med (F-ticks, meta.eduroam.se samt CAT)
14.30-15.00 Avslut med fika och frukt

Anmälan
Anmälan sker som vanligt via Foodle. Hjälp oss med att kryssa i om ni har särskilda matkrav!

När, var, hur?
Datum: 17-18 november
Tid: Start 10.30, avslut ca 15.00
Plats: Stockholms Universitet, Aula Magna, Bergsmannen (Plan 7)

Välkomna till SWAMIDs WS nr 3 2014 I Stockholm!
Workshopen fokuserar på AL1 ansökan, tekniskt arbete för att uppfylla krav mm.
Vi lyfter upp och diskuterar de områden som vi fått mest frågor runt på måndagen (AUP och kryptering).
Under eftermiddagen delar vi upp oss i mindre grupper med syftet att dokumentera och göra klart en AL1-ansökan.
Sist men inte minst, tag tillfället i akt och träffa kollegor, operations m.fl. i Stockholm!

Varmt välkomna,
operations@SWAMID.SE
Valter Nordh

Hotell

Vi rekommenderar att ni använder något av de hotell som ditt lärosäte har avtal med, gärna i närheten av lokalerna vi är i...

Program
Detta är ett preliminärt program som kommer fyllas på med uppgifter allt eftersom.

Måndagen den 17:e november
10.00-10.30 Kaffe och mingel
10.30-12.00 Gemensam introduktion till AL1 arbetet (VN, ES)
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 AuP hantering och kryptering i datorhall samt övriga FAQ:er - gemensamt
pass. (PA)
14.30-15.00 Fika och frukt
15.00-17.00 Detaljerad diskussioner i mindre grupper kring lärosätets AL1-arbetet
Grupp 1: Grupper indelas under em
Grupp 2: Grupper indelas under em
Grupp 3: Grupper indelas under em

17.00-17.30 Avslut dagen
18.30-??.?? Gemensam middag - Rice asiatisk restaurang med blandbuffé http://gastroga
te.com/restaurang/rice/ (karta)

Tisdagen den 18:e november
09.00-09.30 Godmorgon och sammanfattning av gårdagens arbete
09.30-10.30 Del 2 - uppföljning av gårdagens arbete/ansökningar (VN)
10.30-11.00 Fika och frukt
11.00-11.30 eduID, Ladok3 och två-faktor. Behov och status. (HN)
11.30-12.00 Open Space ämnesval (RH)
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Open Space
13.00-14.30 Separat spår: eduroam WS med (F-ticks, meta.eduroam.se samt CAT)

14.30-15.00 Avslut med fika och frukt

