
Oversikt over funksjonalitet som må/bør på plass, problemer som må løses, og avklaringer som 
må/bør gjøres før Safecom-løsningen går i produksjon: 
 
 

- Forespørsel til pilotmiljøene:        Ok 
o Status       UV, Odontologi, UB  Ok 
o Erfaringer så langt    UV, Odontologi, UB  Ok 
o Problemer? 

  UB: PDF-utskrift ->Fikset      Ok 
 Odontologi, ny MFP ustabil -> Neppe Safecom relatert   Ok 

- EveryonePrint (EOP): 
o Installasjon         Ok 
o MS Office og OpenOffice (openOffice fungerer ikke p.t.)   Ok 
o HTTPS/SSL, redirect fra http       Ok 
o Ad-bruker for oppslag (AD/LDAP)      Ok 
o Oppslag av email-adresse, og kobling med brukernavn -> mail med PUK Ok 
o Krav om at bruker er med i Safecom-løsningen før EOP kan benyttes? Nei Ok 
o Dokumentasjon av løsningen      Jobbes med 
o Brukerdokumentasjon -> Gyda: Opplasting OK, Driver Print:  Jobbes med 
o Ricoh: Pris på EOP – mottatt.          Ok 

 
- Safecom som kopi-løsning:  

o Hvor godt fungerer den? UV tester, Odontologi tester på ny MFP  Pågår 
o Lokal-IT må få en innføring       - 
o Sperring av MFP-er for bruk uten kort      - 

 MFP-er må låses ned i service-meny -> Service-tekniker  Pågår 
 Hva med brukere som ikke har tatt safecom-løsningen i bruk?  

 Vil bruk av EOP kunne «melde» brukere inn i Safecom?  Ok 
o Dokumentasjon av hvordan MFP-er åpnes/sperres   Gjøres av service-tekn. 

 
- Avdekke spasialløsninger i Priss        HPV? 

o Utskrift av passord ark fra Bofh       - 
o Utskrift av…?         - 

 
- Studenter og utskriftskvoter 

o Kun kvoter eller også betaling ->      Betaling 
o Tilføring av utskrifter på hver studentkvote hvert semester: 

 Tilføres 250 sider S/V hvert semester   Må implementeres 
 Rest av evt. gratis utskrifter slettes ikke 

o Lage prismodeller for S/H, farge, A4, A3, osv     Pågår 
o I dag: forskjell i pris for utskrift og kopi – bør dette samordnes?         Skal samordnes 
o Teste utskrift for brukere med kvote      Ok 

 Kvote oppbrukt: Melding i display på printer    Ok 
o Stoppe tilgang til utskrift om ikke kopiavgift er betalt?  Lag saksfremlegg 
o Epay-modul må implementeres    Planlegging startet 

 
- Safecom 

o Funksjonelt: 
 Automatisk sync av brukere fra LDAP 

 Bruker- import fra LDAP satt i drift    Ok 
o Timer ofte ut -> KIA (RT#1660678) timelimit økt -> Ok 

 Enkelte brukere (gautefj) får ikke PUK-kode på epost  ? 



o Innlogging via mobilprint løste dette 

 Enkelte brukere (manuelsc) ble satt som pay-user  ? 
o Fikset manuelt, men kan tyde på feil i import. Denne bruker 

har ansatt-status i SAP, men student-tilknytting i FS. 

 Enkelte brukere får feilmelding på skriver når man skal koble kort og 
bruker (PUK/PIN) (Markoa)     ? 

 
o Teste «Behold» i selvbetjeningsportalen      

 Dokumentet skrives ikke ut automatisk, må eksplisitt velges på skriver, eller 
markere «frigjør» i portalen (dokumentert)    Ok 

o Utskrift fra Windows-terminalservere (med Mac/Linux-klienter) 
 Avklaringsmøte (Ketil/GAD)      Ok 
 Testing         - 

o Rapporterting 
 Installasjon av rapporteringsmodul i Safecom    Ok 
 Oversikt over de viktigste rapportene i Priss    HPV? 
 Lage nødvendige rapporter i Safecom     - 
 Hva trengs av informasjon om skrivere (stedkode, kostn.sted, etc) Må avkl. 
 Automatisert generering og utsendelse av rapporter   - 

o Drift og dokumentasjon 
 Rutiner for daglig drift 

 Backup 

 Patching og oppgraderinger ->oppgr. uke 50   Ok 
 System-dokumentasjon 

 Master        - 

 Slaver        - 

 MS SQL       - 

 Portal        - 

 Print-server, legge til printere     Ok 

 IPP        Ok 

 Mobilprint       - 

 Oppdatere generell dokumentasjon (Priss) slik at den tar høyde for at 
ting kan være forskjellig når f.eks. en MFP skal benyttes i Safecom 
(f.eks. http://www.uio.no/tjenester/it/utskrift/hjelp/anskaff-reg-
priss/ricoh-oppsett.html ) 

 Brukerdokumentasjon (Gyda Kjekshus) 

 Safecom-utskrift      Ok 

 Safecom som kopi-løsning    Ikke påbegynt 

 Selvbetjeningsportal      Ok 
 Mulighet for delegering av oppgaver til Lokal-IT/Houston  - 
 Opplæring        - 

 
- Teste Ricohs migreringsløsning for overgang fra vanlig printserver til printserver med 

Safecom-push-køer     Mottatt fra Ricoh Ikke påbegynt 
 

- Bestillingsrutiner, Safecom-lisenser og utstyr (kortlesere, etc)    Ok 
o Gis beskjed til utrullingsansvarlig ved bestilling av lisenser (rutiner) -> Sendt til Ricoh 

 
- Utrullingsplan – Produksjonsdato   Dato for begrenset prod: 05.01.2015 

  

http://www.uio.no/tjenester/it/utskrift/hjelp/anskaff-reg-priss/ricoh-oppsett.html
http://www.uio.no/tjenester/it/utskrift/hjelp/anskaff-reg-priss/ricoh-oppsett.html


Ønsket funksjonalitet – på lengre sikt: 
- Synkronisering adgangskort <-> utskriftsdatabase, slik at nyansatte/studenter kan ta i bruk 

systemet umiddelbart, uten å koble brukernavn og kort på skriver ved tasting av PUK-kode. 
- Test av ID-kontroller, som alternativ måte å koble (fortrinnsvis eldre) skrivere til Safecom.  

 


