SWAMID Workshop 1 2015
Välkomna till SWAMIDs WS #1 2015 i Lund!
Anmälan
När, var, hur?
Hotell och kollektivtrafik
Program
Tisdag den 26 Maj (Sal L201)
10.30-11.00 Kaffe och mingel
11.00-12.00 Välkommen, status inom SWAMID, internationell överblick (VN)
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Status SWAMID AL1 och AL2 (VN)
14.00-14.30 Diskussion (VN).
14.30-15.00 Fika
15.00-16.30 Shibboleth 3 - Scott Cantor
16.30-17.15 Avrundning (VN)
18.45-??.?? Gemensam middag på Rauhrackel (http://www.rauhrackel.se) på Stora Algatan 5 (se karta på deras webb).
Onsdag den 27 Maj (Sal L201)
09.00-09.30 God morgon, sammanfattning tisdagen och ämnesval för Open Space (VN)
09.30-10.30 eduID, status, roadmap, tjänster kring eduID som 2faktor och IdP som tjänst (HN, ES)
10.30-10.45 Frukt
10.45-11.45 Open space pass 1 (Sal L123, L303a och L303b)
11.45-12.30 Lunch
12.30-13.30 Open space pass 2 (Sal L123, L303a och L303b)
13.30-14.00 Sammanfattning open space, avslutning VN

Välkomna till SWAMIDs WS #1 2015 i Lund!
Anmälan
Anmälan sker som vanligt via Foodle!

När, var, hur?
Datum: 26-27 maj
Tid: Start 11.00, avslut ca 15.00
Plats: Lunds universitet, Språk- och Litteraturcentrum (se http://www.lu.se/lucat/group/015016000 för en karta)
Lokaler: Primärt Sal L201 i Lingvisthuset (se http://www.sol.lu.se/utbildning/information/lokaler/ och Översiktskarta över SOL-husen för
närmare beskrivning om vilket som är Lingvisthuset. Sal L201 ligger på andra våningen)

Hotell och kollektivtrafik
Vi rekommenderar att ni använder något av de hotell som ditt lärosäte har avtal med, gärna i närheten av lokalerna.
De flesta hotell inom Lund tätort är inom lämpligt avstånd för lokalerna. Om man söker på hotels.com på hotell i Lund och tittar på kartan så får
man upp en bunte hotell inom tätorten. På kartan är universitetsområdet ljusbrunt och hotellen som ligger i anslutning till är naturligtvis smidigast.
Som exempel kan då nämnas
Elite Hotel Ideon (nybyggt hotell för affärsresenärer i anslutning till forskningsbyn Ideon)
Hotel Djingis Khan (norra gränsen och man passerar i så fall LDC på gångvägen till SoL)
Hotell Lundia, Grand och Concordia är den sydvästra gränsen för gångavstånd nere i centrum
Hotel Finn på Dalbyvägen är promenadavstånd för den spänstige men kanske i längsta laget om man vill klara sig enkom till fots.
Lund C (20 min gångväg), Botulfsplatsen (25 min gångväg) samt Universitetssjukhuset (10 min gångväg) är de större knytpunkterna för lokalresp regiontrafiken.
Information om kollektivtrafiken finns på http://www.skanetrafiken.se och smidigast är deras app med reseplanerare inkl biljettköp. Det finns även
så kallat Jojo-kort med reskassa.
För den som vill ta sig fram på egen hand erbjuder givetvis en cykelstad som Lund hyrcyklar.
Ifrån Sturup (Malmö Airport) tar det 35-40 min med en taxi till SoL alt flygbuss där man lämpligen stiger av vid hållplats LTH alt sitter kvar till
Universitetssjukhuset och får något kortare att gå.

Program
Tisdag den 26 Maj (Sal L201)
10.30-11.00 Kaffe och mingel
11.00-12.00 Välkommen, status inom SWAMID, internationell överblick (VN)
Presentation Valter Nordh
Bilder TCS Personal

12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Status SWAMID AL1 och AL2 (VN)
Presentation AL1/AL2

14.00-14.30 Diskussion (VN).
14.30-15.00 Fika
15.00-16.30 Shibboleth 3 - Scott Cantor
Presentation Shibboleth IDPv3

16.30-17.15 Avrundning (VN)
18.45-??.?? Gemensam middag på Rauhrackel (http://www.rauhrackel.se) på Stora
Algatan 5 (se karta på deras webb).

Onsdag den 27 Maj (Sal L201)
09.00-09.30 God morgon, sammanfattning tisdagen och ämnesval för Open Space (VN)
09.30-10.30 eduID, status, roadmap, tjänster kring eduID som 2faktor och IdP som tjänst
(HN, ES)
Presentation eduID, MFA och IdPaaS

10.30-10.45 Frukt
10.45-11.45 Open space pass 1 (Sal L123, L303a och L303b)
L123: IdP som Tjänst - Självservice metadata, ADFS dynamisk proxy
L303: Shibboleth best practice
L303b: Svensk E-leg, skolfederationen, ORCHID , rutiner påtvingade lösenordsbyten - FIM password recovery, SP för provisionering av konton

11.45-12.30 Lunch
12.30-13.30 Open space pass 2 (Sal L123, L303a och L303b)
L123: Få folk att använda eduroam, eduroam separat lösenord, eduroam certifikat onboarding-lösning
L303: Uppgradering shibboleth 2.x - 3.x
L303b: 2faktor , shibb v3 exempelkod MFA

13.30-14.00 Sammanfattning open space, avslutning VN

