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IT-system - åtgärder inför omorganisationen 2009/2010
System
AD

AD N-inst.
(subdomän)

Agresso

Bits-plus –
informationssäkerhet

Blackboard.hig.se
Citrix
Communicator –
chatprogram
DataDomain –
backupsystem
Debit.hig.se –
interndebitering av
lokaler

Systemansvarig Vad ska göras
IT
måste byggas om efter
ny organisation eller
ändra struktur enligt
annat sorteringsbegrepp
N-inst
ses över inför
standardiseringen av
utskrifts- och
kopieringsmiljön samt
inför omorganisationen
Ek o plan
Kontoplan och
arbetsflöden EFH
måste göras om,
resurserna måste flyttas
till rätt akademi och
med rätt handläggare
Anläggningsregistret
måste uppdateras och
samtliga anläggningar
flyttas till ny
organisation.
IT
beroende på var
systemägarskapet för
olika system hamnar i
organisationen
Bibl
ny organisation,
ändrade sökrutiner
ITB
konsekvenser okända
IT
Ny organisation

Vem/vilka
IT-avd

När
Start 9/10

N-inst

Har redan
påbörjats

EP-avd
Institutionerna
IT-avdelningen

Har redan
påbörjats

IT-avd

Efter
årsskiftet

LC

?

ITB
IT-avd

?
?

L&S tas bort efter
införandet av
KronoX?

?

L&S

?

L&S Fredrika
Nordahl Westin

?

LC

?

IT

påverkas inte??

L&S

Debiteringssystem
L&S
telefoni (TeleOpti )
DeDU - underhållsL&S
och
felanmälningssystem
Distanssupport.hig.se Bibl

Ny organisation måste
läggas till samt att
rättigheterna för
handläggarna måste
ändras, ändringar
påverkar både listor
och ritningar
Ny organisation måste
läggas till
Ändringar i
organisationen måste
göras
konsekvenser okända

DIVA
Examensarbeten och
forskningsrapporter

Organisationsstrukturen Bibl
samt program- och
kursmenyer måste
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Bibl

?

2009-11-06

Dokument.hig.se

IT

Isidor.hig.se

KOM

Itsupport.hig.se

IT

KansliDB –
kanslibeslut

LK

KronoX
schemasystem

STS

KursplaneDB

KOM

LADOK

STS

LADOKping

STS

LDAP

IT

Lediga studieplatser

STS

Libris
Lotus-Domino

Bibl
IT

Marknadskontoret –
system hos

KOM
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anpassas.
Samordning med
mallen för exjobbens
förstasida.
Ny organisation måste
läggas till
Ny organisation måste
läggas till samt att
rättigheterna för
handläggarna måste
ändras
Ny organisation måste
läggas till samt att
rättigheterna för
handläggarna måste
ändras
Ny organisation måste
läggas till samt att
rättigheterna för
handläggarna måste
ändras
Ny organisation läggs
till, ändra rättigheter för
användare
Ny organisation för
kurser, ny organisation
för handläggarna.
Byte av kurskoder? –
revidering av
orghemvist
alla kurser måste läggas
upp med ny
akademitillhörighet,
samt att rättigheterna
för handläggarna måste
ändras.
Institutionstillhörighet
måste ändras för alla
användare
måste ändras enligt den
nya organisationen
Institutionstillhörighet
måste ändras för alla
användare
konsekvenser okända
systemet behöver
troligen inte ändras
Mailaliasen
organisationsstyrda
ändras automatiskt.
konsekvenser okända

IT-avd

PC

IT-avd

Blir
intranätet
i
Sitevision
klart före
årsskiftet?
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IT-avd

IT-avd på
uppdrag av LK

Start 9/10

STS Marie
Nilsson

?

STS Maria Strand

?

STS Petra
Bornegrim

?

STS Petra
Bornegrim

?

IT-avd

Start 9/10

STS Lotta Wiik

?

Bibl
IT-avd

?
Klart så
fort
LDAP
och AD är
ombyggda
?

KOM
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kontakttorget
MKF system hos
Nagios –
övervakningssystem
NetApp –
lagringssystem
NyA antagningssystem

HS-inst
IT

konsekvenser okända
påverkas inte

HS-inst
IT-avd

?
Klart

IT

påverkas inte

IT-avd

Klart

STS

Påverkas inte eftersom
alla uppgifter i NyA
överförs antingen från
Ladok eller UtbDB
påverkas inte

STS Lotta Wiik

Klart?

IT + L&S
nybygget…..
L&S

?

IT

Klart

Nyckelsystem

IT

Parlando –
hänvisningssystem

L&S

Passersystemet

IT

Primula PA-system

PA

SiteVision
webb

KOM

Skyltprogram

L&S

STAMadm

STS

Studentportalen

STS

UtbildningsDB

STS

Valsystemet

LK

VFU – praktiksystem LUK
VLAN
IT
ÄHS – diariesystem
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LK

trädet måste ändras
enligt den nya
organisationen
påverkas inte
Arbetsflöden måste
göras om
ny organisation av
sidor och filer måste
läggas till samt att
rättigheterna för
redaktörerna måste
ändras
Nya akademi sidor
själva programmet
påverkas inte, men en
mängd skyltar måste
göras om.
Institutionstillhörighet
måste ändras för alla
användare
Påverkas inte
ny organisation för
kurser o program, samt
att rättigheterna för
handläggarna måste
ändras. Ändras också
vid ev byte av alla
kurskoder
Valreglerna måste
ändras så nya regler
måste skapas i systemet
konsekvenser okända
Logiska nätet göras om
enligt nya organisation
Konsekvenser okända

PA Pirjo
Herranen
KOM + inst vem
gör vad eftersom
ingen är anställd i
akademierna före
årsskiftet

?

?

L&S Fredrika
Nordahl Westin

?

STS Petra
Bornegrim

?

STS Helen
Karlsson
STS Petra
Bornegrim

klart

IT-avd på
uppdrag av LK

?

LUK
IT-avd

?
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LK Ulla
Sandström

?

?

2009-11-06

Övriga frågor










Hemliga webbsidor på institutionerna hur ska de behandlas framöver
Ominstallation av samtliga datorer. Rensa alla datorkonton och lägg in på nytt så blir alla döpta
enligt ny namnstandard samt att vi får bort gamla konton som inte längre används
Hur ska nätverksmonteringar hanteras?
Datasalar, tillhör vem? Hierarkin i AD
Mailaliaslistor som inte automatgenereras via organisationsträdet i LDAP
Streckkoder på kuvert - ingen programvara, men det är ngt som säkerligen påverkas. Vet ej om
registratur, inköp el L&S är huvudansvarig.
Så här ser det ut idag http://intranet.hig.se/aa/ls/streckkod.html
Representation i olika grupper o organ måste också ändras (IT-råd, webbråd, stipendiekommitté,
miljöråd, arbetsgrupp för internationalisering osv), i vissa fall krävs kanslibeslut av rektor, i andra
fall tas besluten på lägre nivå eller enklare sätt.
Blanketter av olika slag måste göras om, idag står det ofta ordet "inst/avd" i ngn ruta som ska fyllas i.
Förstasidan på exarbetena – idag finns mall som specificeras institution måste göras om inte direkt
vid årsskiftet kanske (beror på om studenterna vill ha det nya utseendet)
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