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Exchange som mål 

• Nike-prosjektene 

• Mål: Integrert e-post og kalender 

• Løsning: Exchange 2013 

• For: Ansatte, Studenter, andre 

• Ikke systembrukere, applikasjonsbrukere 
og andre upersonlige brukere 



Løsningen 



Migrasjonen 

• Alle ansatte, studenter  og andre er 
over 

 

 

• Hvem er igjen? 

• System, applikasjon, upersonlige 

• Brukere under avvikling 

System Brukere 

Exchange 51 640 

Cyrus 9 063 



Opplæring 

• Lynkursdager 

• Høsten 2014, 8 sesjoner over 2 dager 

• Kalenderdager 

• Våren 2014, 9 sesjoner 

• Outlook-kurs 

• 36 lokale kurs med over 350 deltakere 



Utfordringene med klienter 

• For brukere av Outlook, få problemer, 
hverdagen har blitt bedre. 

• OWA (webmail-klienten til Exchange) 
er et godt alternativ. 



Klienter (ii) 

• De fleste mobile enheter fungerer godt, 
men vi har registrert noen utfordringer 
knyttet til:  

• nye devicer,  

• versjoner av OS 

• Rettes ved nye oppgraderinger av 
enhet eller Exchange 



Klienter (iii) 

• Vi har fått en del rapporteringer fra 
Mac-brukere om feil.   

• Efter nærmere undersøkelse klarer vi å 
rette/bedre for de fleste, men vi har 
noen uavklarte problemstillinger som 
er eskalert videre til Apple. 



Exchange og IMAP 

• Exchange er ikke den beste IMAP-
tjeneren som finnes 

• Det har blitt bedre, men i forhold til 
dem gamle løsningen så representerer 
ikke Exchange noen forbedring. 

• Merk at det er forskjeller i mellom 
IMAP-klientene om hvor godt de takler 
Exchange sin IMAP-tjener. 



Grupper (lett repetisjon) 

• Automagi er fint!!! Bruk det. 

• For tilsatte: 

• ansatt-<stedkode> 

• meta-ansatt-<stedkode> 

• For tilknyttede (assosierte): 

• tilknyttet-<stedkode> 

• meta-tilknyttet-<stedkode> 



Grupper (ii) 

• Tilsvarende struktur er ønsket for 
studenter, men krever noe Cerebrum-
utvikling før det kan tilbydes. 

 

• Grupper brukes for tilgangskontroll til 
bla møterom og kalendre, og som 
adresselister. 



Kalendersynkronisering 

• En tjeneste på linje med “Mine studier”, 
men som også vil dekke ansatte. 

• Kalenderdata i FS og TP, 
synkroniseres over slik at disse også 
fremkommer i den enkelte 
ansatt/student sin kalender (i 
Exchange). 



Kalendersynkronisering (ii) 

• Endelig spesifikasjon er ikke ferdig, og 
implementasjon avhenger av SKAIT 
sin støtte. 



Felleskalender 

• Exchange har et konsept om delt-kalender.  
Vi ønsker å åpne for å tilby dette. 

• Ønskes implementert som en variant av en 
gruppe i Cerebrum (i form av en egen 
spread el). 

• Grupper som er merket slik vil oppstå som 
kalender i Exchange, og gruppens 
medlemmer vil ha lese og skriverettigheter 
til kalenderen. 



Ny Cyrus-tjeneste 

• Tiltenkt for de som er avhengig av 
Sieve og IMAP, og der Exchange ikke 
oppfyller deres behov 

• IMAP for tilgang til e-post, 

• Sieve for filtrering på tjeneren 

• Roundcube som webmailklient 

• Roundcube har grensesnitt for 
administrering av sieve-filtre. 



Ny Cyrus-tjeneste (ii) 

• Tjenesten kjører med 'delayed 
expunge' som resulterer i at man i 
realiteten har backup i 90 dager. 



Ny Cyrus-tjeneste (iii) 

• Må søke for å få. Bruk nettskjema: 
https://nettskjema.uio.no/answer/imap.html 

• Opprettes ved at vi setter opp en 
videresending fra Exchange inn til den nye 
tjenesten. 

• Kalender beholdes i Exchange. 



Det var alt for nå  

 

 

Husk evaluering:  
http://korturl.no/itkonf 


