IT-SERVICE NYHEDSBREV juni 2006
Se nyhedsbreve fra andre måneder
SIKKERHED

Hvor vil vi hen?

Risikovurdering af fællesadministrationens kritiske systemer er nu langt i processen og det
forventes, at der kan foreligge et foreløbigt resultat primo juli. De øvrige enheder igangsætter
en tilsvarende vurdering af deres kritiske systemer. IT-sikkerhedsgruppen forventer at kunne
forelægge et samlet resultat for ledelsen ultimo 2006.
SDU har ved IT-service været bidragyder til regeringens aktuelle IT-sikkerhedskampagne:
"Netsikkernu" -

http://security.sdu.dk/videoinfo.asp

SERVICEMANAGEMENT

Hvor vil vi hen?

Der er foretaget en høringsrunde ved fakulteter, biblioteket, fællesadministrationens
forskellige afdelinger om bemærkninger til et forslag fra IT-service om faste servicevinduer,
hvor systemerne kan lukkes for service, fejlretning og opgradering. Svarende er under
bearbejdelse.
I nærmeste fremtid udrulles det system, der automatisk slukker tændte Pc’er i
Fællesadministrationen og på Humaniora. Slukningen foregår kl. 19 på alle ugens dage. Hvis
en bruger arbejder på det tidspunkt kan han undertrykke den automatiske slukning. Ikke
gemte dokumenter m.v. gemmes af systemet inden det lukkes ned. Samtidig ophører den
daglige virusskanning kl. 12.00, idet systemet tænder for alle Pc’er i løbet af aftenen/natten
og foretager virusskanning og eventuelt opgradering af systemerne. Efter denne operation
nedlukkes Pc’en igen. Formålet med systemet er at nedsætte el-forbruget og reducere
generne for brugerne i forbindelse med virusskanning og softwareopgradering. Systemet
forventes senere udrullet på hele SDU.

Se mere her.

TVÆRGÅENDE LØSNINGER

Hvor vil vi hen?

System til Booking af mødelokaler i Outlook med tilhørende facilitetsbestilling er nu efter
afprøvning besluttet anskaffet og sættes i gang pr. 1. august for fællesområdets mødelokaler
og konferencerum.
IT-strategiens anbefaling af konsolidering samt etablering af VLAN og Firewall medfører
(forslag om) en ændret AD-struktur IT-service har derfor udarbejdet forslag til en central ADstruktur, der er tilpasset den nye sikkerhedsstruktur baseret på en central firewall og private
ip-numre. Det indebærer, at servere for AD, filer og print samles i Odense for at forenkle og
optimerer driften. Alle dokumenter vil blive gemt på et SAN med stor oppetid og forbedrede
og mindre tidskrævende backupfaciliteter, herunder ILM. Omlægning til en centraliseret ADstruktur stiller samtidig krav om øget fokus på redundans og driftsstabilitet på infrastrukturen.
Microsoft har tilbudt SDU et søgesystem til den lokale PC ”Microsoft Windows Desktop
Search”, som i den nærmeste fremtid vil blive installeret på alle PC’er. Hermed kan man
fritekstsøge på tilfældige ord i dokumenter og mail m.v. som er tilgængelig fra din PC.
Blogprojektet i IT-service, som nu sammenbinder Sharepoint-serverens samarbejds- og
dokumentationsværktøjer, afdelingens hjemmeside (

mål- og planer), Outlook og en

RSS-feeder, kommer nu som model til at danne basis for en kommunikationsstrategi på
”Institut for sprog og kommunikation”. Projektet går ud på at styrke instituttets interne
information. De får derfor et

Sharepointsite – IT-service hjælper med opsætningen

og sikrer, at bloggen kan anvendes. Afdelingen laver guides til brugen og installationen af en

RSS-feedreader.
Der udvikles et interface (en web-service), således at banale oplysninger kan indrapporteres i
HR – uden at man skal kende HR’s interne logik. Projektet retter sig mod personer der har
specialiserede opgaver, hvor det kan være interessant at gemme disse oplysninger i HR.
F.eks. registreringer om mobiltelefon, kontokort, tidsskriftshold m.v.
Der er efter aftale med Studiekontoret truffet aftale med Microsoft om at tilbyde alle alumner
livslang e-mail m.v. hos Microsoft med mailadresser efter SDU’s eget valg – på hjemmesiden

http://www.bsu.edu/alumni/iconnect/ kan ses en beskrivelse af de
temmelig mange services, dette tilbud indebærer for alumnen.

ANDET
STADS udskrifter er opgraderet til nyeste version af Access, et længe næret ønske.
Efter sommerferien vil Scanjour blive opgraderet til ny version, som bl.a. giver bedre
søgefaciliteter på tværs af journalperioder og bedre mulighed for direkte journalisering af
dokumenter.
Der arbejdes med ny udbudsrunde af kopisystem. Dette betyder at omlægningen af
nuværende kopisystem fra JAS til Pcounter er sat i bero.
Det internationale kontor er i gang med at kravspecificere en integration af deres lokale

studentersystem til STADS.
I løbet af sommerperioden udskiftet forældet switchudstyr på afdelingsnettene på
Samfundsvidenskab, Kemi og IMADA til nyere teknologi, som kan håndtere den nye
netstruktur med

VLAN.

Konsolidering på virtuelle servere (

VMWare) er blevet en succes. Kapaciteten er blevet

udvidet for at følge med efterspørgslen.
ALSION. Der er truffet aftale med TDC om at etablere en netværksforbindel-se, således at der
kan køres paralleldrift
Forberedelse af både interne (

AD) og eksterne (Telefonbogen) systemer til den

officielle ikrafttrædelse af fusionen med IOT. Mere konkret – IT-service forsøger at fremskaffe
eller konstruere en organisationsmodel, hvor de nye medarbejdere fra IOT kan placeres i
relation til Telefonbogen og dermed med opdaterede oplysninger i AD. De ca. 150 nye
medarbejdere kommer hovedsageligt til at høre til det tekniske fakultets institutter, men en
håndfuld forventes placeret på samfundsvidenskab og i serviceafdelingen.
Der arbejdes fortsat med Vejviserens udbredelse til hele campus.
IT-service formerer med virkning fra 1. juli en Udviklingsafdeling. Afdelingen ledes af IT-

Jacob-Steen Madsen og bemandes med Pia H. Jensen,
Sven Meiborg Sørensen, Ulrich Wagner Madsen og Martin
Dollerup Nielsen. På IT-service hjemmeside, vil der fremkomme
yderligere informationer om målet med afdelingen, afdelingens opgaver m.v. Se
organisationen her.
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