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Sluttrapport for prosjekt «Personlig lagring, 
deling og synkronisering av dokumenter og 
data» 

Introduksjon 
«Personlig lagring, deling og synkronisering av dokumenter og data» er et prosjekt som ble startet for å 

bedre hverdagen for brukerne på UiO. Situasjonen i dag er at lagringstjenestene vi tilbyr for personlig 

lagring av dokumenter fungerer dårlige på alle mobile enheter (inkludert laptoper), og 

brukeropplevelsen er heller ikke optimal for brukere av stasjonære maskiner. Det er også en stor 

etterspørsel etter slike tjenester. I prosjektet har vi forsøkt å gjøre en analyse av nåsituasjonen, en 

undersøkelse av brukeres behov og forventninger til slike tjenester, og vi har laget et forslag til hvordan 

vi behandler dette videre.   

Nettside 
Nettside for prosjektet med alle relevante dokumenter finner du her: 

http://www.usit.uio.no/prosjekter/personlig-lagring/ 

  

http://www.usit.uio.no/prosjekter/personlig-lagring/
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Mandat 

Prosjektnavn 

Personlig lagring, deling og synkronisering av dokumenter og data 

Roller 

Oppdragsgiver 

Kjetil Otter Olsen Underdirektør for IT-Drift 

Prosjekteier ved USIT 

Anders Vinger seksjonsleder klientnær drift 

Styringsgruppe 

Seksjonslederne i drift. 

Prosjektleder 

Ketil Klepsvik 

Prosjektdeltakere 

Anders Bruvik KD/MLM 

Øyvind Sørbye fra SV-IT 

Safet Amedov fra GD/BSD 

Fredrik Wilhelmsen fra KD/GDW 

Andre aktører 

Prosjektet skal sørge for å kartlegge flest mulig behov og problemstillinger knyttet til området, og bør 

derfor ha dialog med et bredt utvalg interessenter innen drift, utvikling, lokal-it og 

sluttbrukersegmentet. 

Bakgrunn og begrunnelse 
Bakgrunnen er et stort behov for å videreutvikle lagringstjenester for klienter, spesielt for mobile 

enheter og laptoper, men også for å gi en god og langsiktig tjeneste for dokumentlagring for brukere av 

stasjonære maskiner. Vi ser også for tiden en stor etterspørsel etter slike tjenester, både internt på USIT, 

men også fra andre interessenter. 

Formål 

Formålet med prosjektet er å gi en sammenfatning av problemstillinger, en anbefaling og 

beslutningsgrunnlag for videre strategi rundt lagringstjenester for sluttbrukere, med fokus på 

filsynkroniseringstjenester, nå og i et 3 - 5 års perspektiv. Dette for å gi et helhetlig perspektiv på 

fagområdet området, slik at USIT kan utvikle best mulig tjenester på området i fremtiden. Funksjonelle 

krav for brukerne er viktigste måleparameter, deretter funksjonelle behov for effektiv klientdrift, samt 

at en ny løsning må kunne leve sammen med eksisterende løsninger. 

Fillagring og synkronisering er en viktig komponent i mange forskjellige typer systemer, og prosjektet vil 

bidra til at man utvikler helhetlige løsninger. Dette betyr ikke at vi må ha en felles løsning som skal 

betjene alle plattformer, men at sammensetningen av løsninger må kunne ivareta alle behov og at disse 
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løsningene kan integreres med hverandre. Det kan også være slik at en plattform kan ha behov for ulike 

typer lagringsløsninger for å håndtere forskjellige typer data. 

Konsekvensen av å ikke gjennomføre prosjektet er økt risiko for at vi implementerer en løsning som ikke 

er hensiktsmessig/funksjonell, eller en løsning som ikke dekker alle bruksområder vi er avhengige av, 

eller at vi får en løsning som ikke kan utvides til å dekke fremtidige behov. 

Ved å gjennomføre prosjektet sikrer vi at vi ivaretar brukerens perspektiv, og vi sikrer at alle viktige 

behov er ivaretatt når vi går videre med utvikling av tjenester som berører området. 

Avgrensninger 

Prosjektet skal fokusere på klientplattformer. Det betyr at det ikke skal se på grunnleggende 

lagringsinfrastruktur, eller generell lagring for serverdrift. Imidlertid vil vi se servere som leverer 

klientprogramvare som en klientplattform i denne sammenhengen, da applikasjoner på disse opptrer 

veldig likt med øvrig klientprogramvare. Eksempelvis Windows Terminalservere. 

En klar føring er at tilgang til egne produserte data, og mulighet til å dele disse dataene skal fungere bra 

uavhengig av om en plattform er driftet eller ikke. Men en driftet plattform kan ha mer funksjonalitet. 

For eksempel er indeksering av data en tjeneste som lettere leveres på driftede plattformer. Og tilgang 

til enkelte typer data kan kreve at klienten kjører kryptering, 2-faktor autentisering, "sandboxing" eller 

andre teknologier for å beskytte mot datalekkasje. 

Mandatet inneholder en forhåndsdefinert tabell for behovsanalyse. Dersom det oppstår behov for å 

endre hvordan denne er sammensatt kan dette endres ved vedtak i styringsgruppen. 

Resultatmål og leveranser 

Prosjektet leverer en prosjektrapport som skal svare på: 

Med bakgrunn i alle interessenters behov, samt sikkerhets/risikovurderinger: En beskrivelse av de ulike 

problemstillingene per i dag, og på noe lenger sikt. Beskrivelse av ulike brukergrupper, klasser av data, 

ulike plattformer, og beskrivelse av behovet for de ulike gruppene. Tabellen under skal benyttes for 

behovsanalyse på klientene. 

Anbefale løsninger på feltet på kort sikt, samt skissere en mulig retning på lengre sikt. Prosjektet kan 

levere anbefalinger om konkrete løsninger, men det er sannsynlig at man ikke klarer å løse alle 

problemer med én løsning med en gang. Vel så viktig blir det derfor å gi en anbefaling for hvilke 

problemstillinger vi bør løse først, med skisse for løsning på disse, samt en anbefaling for videre arbeid 

på området. 

Under er det lagt opp et sett tabeller som skal settes sammen til en matrise for å kartlegge og prioritere 

behov for serverbasert lagring av ulike typer data, som tar hensyn til ulike plattformer, grad av drift, 

behov for backup, tilgjengelighetsbehov, og om dataene er i kategoriene begrenset eller åpen. 
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Profildata 

Brukers ulike innstillinger, bakgrunnsbilder, fil-assosiasjoner til programvare og liknende, endringer i 

innstillinger på applikasjoner som bruker har gjort 

Applikasjonskonfigurasjon 

Forhåndsinnstillinger i applikasjoner (F.eks. oppsett mot Exchange for epost-klient, eller Norsk språk i 

nettleser), eller å kunne dytte ut innstillinger til klientene fra sentralt hold. Den siste er litt sær, men en 

kan tenke seg at enkleste måte å sentralt endre innstillinger i en applikasjon kan være å skrive til en 

konfigurasjonsfil for alle brukerne på en filserver. Det kan også være automatisk oppsett av f.eks. 

epostklient, remote desktop eller andre applikasjoner mot UiOs tjenester. 

Når det gjelder profildata og applikasjonskonfigurasjon kan en funksjon variere med tanke på om den er 

i den ene eller andre kategorien avhengig av plattform. 

Driftsdata 

Med driftsdata mener vi data vi ønsker å samle inn fra klienten, eller dytte ut til den i 

driftssammenheng. Dette er data brukeren selv ikke har et aktivt forhold til. Vi tror denne kolonnen er 

lite relevant for dette prosjektet, men vi har den med i tilfelle det skulle avdekkes behov vi ikke har tenkt 

på. 

Brukers produserte data 

For eksempel en fil produsert i SPSS, tekstdokumenter osv. 

Deling av brukers produserte data 

F.eks. et Excel-regneark som enkelt skal leveres videre til andre brukere. 

Øvrige tabeller som kan lages og senere sammenstilles med tabellen "Behovsanalyse klienter" i en 

matrise for valg av løsninger 

En tabell som klassifiserer ulike typer data, f.eks. åpen, begrenset og sensitiv og i hvilken grad tilgang til 

å lese og skrive, kun lese eller ingen tilgang, stiller krav til en driftet, semidriftet eller udriftet 

klientplattform. På dette området vil det være stor variasjon fra system til system, men vi vet at det vil 

finnes systemer som krever f.eks. kryptering av disk, mulighet for fjernsletting og sporing av enhet 

Om delte data må begrenses til en gruppe eller kan deles fritt videre. Eksempelvis et viktig dokument 

som kun er tilgjengelig for en gruppe, hvor gruppen hindres i å dele den videre og evt. om dokumentet 

kun er tilgjengelig i en begrenset periode. 

Hvorvidt ytterligere backup av dataene trengs. 

Rammer 

Tidsramme: Prosjektet skal være avsluttet 1. juni. 

Direkte kostnader: Antakelig ikke, ved behov kan prosjektet få driftsmidler til å kjøpe utstyr og 

testprogramvare 
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Timeverk/årsverk: 200-400 timer 

Andre rammer: Prosjektet kan ha behov for leveranser fra driftsorganisasjonen knyttet til å sette opp 

testløsninger. 

Hovedmilepæler og ressursestimat 

M1: Godkjent mandat, prosjektplan 

M2: Interessentanalyse 

M3: Dataklassifisering og behovsanalyse for de ulike klientplattformene 

M4: Kravspesifikasjon 

M5: Plassering av ulike løsninger i matrise bygget på kravspesifikasjon 

M6: Anbefaling av høyest rangerte løsning og sluttrapport 
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Interessentanalysen 
Det første prosjektgruppen gjorde var å sette sammen en interessentanalyse. Følgende tabell gir en 

oversikt. L = Lav, M = middels, H = Høy 

Interessent Interesse Påvirkning Informasjonsbehov Notater 

GAP M M M Web ønsker koblinger mot 

Vortex.  Ønsker delingen av data. 

Lite interesse på profiler. 

FT M M M Ønsker å knytte Cristin, Norstore 

og gratis lagring til forskere opp 

mot systemet. Bør inviteres til 

møte. Lite interesse på profiler. 

BSD H M H Spesielt interessert i 

lagringsdelen, integrasjon mot 

lagringsløsningen samt hvordan 

vi skal få tatt backup av dataene. 

GDW H M H   

MLM H H L   

GSD og Nettdrift M L M   

KIA H M H Treng det endringer i integrasjon 

med Cerebrum? 

Brukere (ikke 

USIT) 

M H M Prosjektet må anstrenge seg for 

å involvere en bred gruppe 

brukere. 

Brukere (USIT) M L M   

Lokal IT H L M Vi ønsker direkte kontakt med 

brukere i stedet. Men bør 

intervjues! 

Styringsgruppa H H H   

UH-Sektoren L H M Bør vi presentere prosjektet på 

Uninett-konferansen i Juni? 

Samarbeid med Uninett? Lite 

interesse på profiler. 

Sikkerhetssjef H H H Dataklassifisering, data og 

deling. Ikke så mye profiler. 

Jurister på USIT H H H Dataklassifisering, data og 

deling. Ikke så mye profiler. 

Oppdragsgiver H H H   
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Møter med viktige interessenter 

Som følge av interessentanalysen endte vi opp med å ha samtaler med Espen Grøndahl (Sikkerhetssjef) 

og Hans Eide (Seksjon for IT i forskning). De viktigste interessentene (brukerne) ble invitert til en 

spørreundersøkelse (se kapittel ).  

Møte med Hans Eide 

Prosjektleder hadde et kort møte med Hans Eide hvor tema var behov for forskningsdata. Han ønsket å 

kunne legge inn prosjektområder i samme løsning som prosjektet. Altså at brukeren i klienten både så 

sine personlige data og alle prosjektområder han/hun har tilgang til.  

Det var også et ønske om å kunne provisjonere prosjektområder fra Cristin automatisk i en løsning der 

forskeren automatisk blir tildelt prosjektområde når han/hun registrer prosjektet sitt i Cristin.  

En annen utfordring i dag er at forskerne mister/glemmer adressen til prosjektområdene, så det var 

ønskelig at alle prosjektområder forskeren hadde tilgang til kom opp i klienten automatisk.  

Det er viktig å merke seg at disse områdene har størrelser på 1TB og oppover, så en løsning med 

automatisk synkronisering til lokal disk ikke vil være hensiktsmessig.  

Møte med Espen Grøndahl 

Hele gruppen hadde et lengre møte med Espen Grøndahl, da sikring av sensitiv data blir en viktig del av 

prosjektet. Espen forklarte at det kommer sannsynligvis en endring i klassifiseringen av datatyper dra it-

sikkerhetshåndboka (se ).  

Den sannsynlig fremtidige modellen er denne: 

UiO åpen 

UiO «cloud» 

UiO begrenset 

UiO konfidensiell 

Den nye klassen «UiO Cloud» er data som du ikke ønsker at skal ligge åpen på nettet for alle, men som 

ikke er mer kritisk enn at den kan ligge på kommersielle lagringsløsninger i skyen.  

Det kom fram at de to øverste kategoriene normalt kan ligge på alle enheter en bruker disponerer, uten 

ekstra oppsett/sikring (inkludert personlige enheter), mens den nederste kategoriene kun kan være 

tilgjengelig på sikrede enheter. Eksempel på slike er kontormaskiner og bærbare maskiner som er 

installert av UiO, og hvor det gjøres sikring av innholdet ved for eksempel kryptert disk, 

passordbeskyttet pålogging og låsing av maskin etter et gitt intervall, eventuelt lagring av data i en sikret 

sandkasse på enheten eller liknende. For mobile enheter vil det si at bruker har AirWatch for UiO 

installert og satt opp med våre sikkerhetsregler (kryptert lagringsområde, kodebeskyttelse, låsing og 

mulighet for fjernsletting av vårt innhold UiO). I noen få tilfeller kan det også være krav om at utstyret er 

eid av UiO. For kategorien «UiO begrenset» er det på sikt ønskelig å sørge for en sikring, men her må det 

gjøres en avveining mellom tilgjengelighet til data og ønske om utstrakt bruk av tjenesten, slik at dette 

kan komme på plass i en senere versjon. 
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For de åpne områdene som er tilgjengelig på alle enheter blir det da brukerens eget ansvar at ingen 

begrenset eller konfidensiell data ligger på disse områdene. 

Prosjektet kan også se på løsninger for bærbare maskiner eller hjemmemaskiner som ikke er installert av 

UiO, men som har spesiell klientprogramvare som sikrer data på enheten ved at den krever 

låsing/kryptering etc. Slik programvare kan også omfatte en «remote desktop» -løsninger, hvor data 

presenteres på enheten uten at de fysisk lagres på enheten. Dette er løsninger som kan dekke spesielle 

behov, men ikke en god løsning for generell tilgang til data. 

Når det gjelder den siste kategorien (UiO Konfidensiell) ønsker Espen Grøndahl å innføre helt spesielle 

krav som to-faktor autentisering. Brukere som har tilgang til denne typen data er typisk administrativt 

ansatte med personalansvar, hms og lignende. Har vil det være ønskelig med krav om UiO-oppsatt 

bærbar maskin for å få tilgang til disse dataene. Slik data ligger ofte i «fellesområder», eller 

lagringsområder som er knyttet opp mot en organisatorisk enhet og ikke et prosjekt.  

Det viktigste kravet vi må stille til et lagringssystem for å tilfredsstille dette, er at vi må kunne definere 

sikkerhetsnivå på de forskjellige områdene. I tillegg må klienten være klar over hvilket sikkerhetsnivå 

den befinner seg i. Det kan f.eks. løses med forskjellige distribusjoner med forskjellig oppsett (direkte fra 

AppStore vs. AirWatch og PXE-installert vs. Nedlastet fra leverandørsidene).  

Det kan også være aktuelt å ha ekstra krav til ansatte som behandler større mengder begrenset og 

konfidensiell data. Dette kan f.eks. være administrativt ansatte som behandler personalsaker for 

avdelingen. Disse vil kun få tak i personlige data og fellesområder/prosjektområder på enheter som er 

satt opp og styres fra UiO.  

Det kom fram at et klart skille mellom private og arbeidsrelaterte data er meget ønskelig. På den måten 

kan brukeren få med seg sine private data når han/hun slutter, samt at UiO kan ta vare på sine data. Det 

vil også gjøre brukeren mer bevisst på behandlingen av egen data.  

En annen ting som ble diskutert på møtet var hjemmeområder på Linux/OS X-enheter. På disse vil f.eks. 

ssh-nøkler som kan brukes til innlogging til andre UiO-tjenester ligge. Det vil være uheldig om disse 

automatisk synkroniseres på tvers av alle enheter, så en løsning som synkroniserer data bør kun 

synkronisere et utvalg av mapper, ikke alle data og konfigurasjonsfiler fra hjemmeområdet. Det bør 

lages en separat løsning for å ta vare på konfigurasjonsfiler på disse enhetene.  

Datatyper 
Prosjektet skal se på behandling av ulike datatyper, legger derfor inn lenker til dokumenter rundt dette 

fra UiOs sikkerhetshåndbok og Uninetts sider om informasjonssikkerhet: 

http://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/handbok/07/prosedyrer/7-1-klassifisering.html 

https://www.uninett.no/infosikkerhet/klassifisering-av-informasjon 

http://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/handbok/07/prosedyrer/7-1-klassifisering.html
https://www.uninett.no/infosikkerhet/klassifisering-av-informasjon
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Utdrag fra 7-1 Klassifisering 

Informasjonsklasser 

Denne prosedyren legger opp til en enkel tredeling av informasjonsressursene. Klassifiseringen skjer i 

henhold til hvilken beskyttelse de forskjellige klassene trenger, og hvilken skade, økonomisk, 

omdømmemessig eller annen en ukontrollert spredning av informasjonen kan forårsake: 

UiO konfidensiell 

UiO begrenset 

UiO åpen 

UiO åpen 

Informasjonsressurser i denne klassen er ressurser som inneholder data der det ikke eksisterer noen 

restriksjoner for hvem som kan ha tilgang. Det kan imidlertid være opphavsrettslige begrensinger eller 

data kan være underlagt spesielle lisenser. Der dette er tilfelle skal dette fremgå tydelig ved merking. 

Informasjon i denne klassen kan fritt sendes i e-post, transporteres ukryptert over nett og sendes 

ukryptert i post 

Kan lagres hos tredjepart uten spesiell avtale med mindre opphavsrett eller lisensiering forhindrer dette. 

Skal ha en overordnet eier. Dette kan være gitt av organisasjonsstrukturen eller være gitt direkte. 

Merking er frivillig 

Kan behandles og lagres på alle deler av UiOs IT-systemer 

All informasjon som ikke blir klassifisert som UiO begrenset eller UiO konfidensiell vil automatisk havne i 

denne klassen. 

UiO begrenset 

Informasjonsressurser i denne klassen innebærer data som er beregnet kun på UiO-ansatte, studenter 

ved UiO eller andre navngitte enkeltpersoner eller grupper ved institusjoner UiO samarbeider med. 

For informasjonsressurser i denne klassen så skal følgende krav være oppfylt: 

Det skal være en entydig eier av informasjonsressursen. Dette kan være en enkeltperson eller en 

funksjon/ansvarlig ved en organisasjonsenhet. 

Eier er ansvarlig for at tilgang kun blir gitt til de som skal ha tilgang til ressursen. Dette ansvaret kan 

være delegert, eller gitt implisitt. For eksempel ved at alle studenter ved UiO har tilgang ressursen (2). 

Eier er ansvarlig for at all informasjon behandles i henhold til de krav som påhviler denne klassen. 

Informasjonen skal merkes med “UiO begrenset”. Enten på hvert dokument/side/skjermbilde eller ved 

at dette går tydelig frem i autorisasjonsøyeblikket. 
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Informasjon i denne klassen skal ikke lagres hos tredjepart uten at det finnes en avtale for dette. 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personvern/ny-administrativ-behandling/ 

Informasjon i denne klassen skal i utgangspunktet ikke transporteres ukryptert over nett som ikke er eid 

eller driftet av UiO. Informasjonseier kan gi skriftlig dispensasjon basert på en risikovurdering for dette 

kravet. 

Kan behandles på alle deler av UiOs IT-systemer så sant det foreligger tilgangskontroll og rutiner som 

sikrer at tilgangskontroll blir satt riktig. 

Typiske eksempler kan være interne håndbøker og rutiner, eller informasjon som man av andre grunner 

ikke ønsker åpent på internett. 

UiO konfidensiell 

Informasjonsressurser i denne klassen er konfidensielle data som behandles på IT-utstyr ved UiO. Dette 

kan være taushetspliktig informasjon, økonomiske data, data med stor kommersiell verdi, medisinske 

data, sensitive personopplysninger eller andre data med stort konfidensialitetsbehov. 

For informasjonsressurser i denne klassen skal følgende krav være oppfylt: 

Det skal være en entydig eier av informasjonsressursen. Dette skal være en navngitt enkeltperson 

og/eller rolle ved en organisasjonsenhet. 

Eier er ansvarlig for at tilgang kun blir gitt til de som skal ha tilgang til ressursen. Dette ansvaret kan 

være delegert. Slik delegering skal være dokumentert (2) 

Eier er ansvarlig for at all informasjon behandles iht. de krav som påhviler denne klassen, og at alle som 

blir gitt tilgang forplikter seg til å oppfylle disse kravene. 

Informasjonen skal merkes med "UiO konfidensiell". Enten på hvert dokument / side / skjermbilde eller 

ved at dette går tydelig frem ved autorisasjonsøyeblikket. 

All informasjon som transporteres ut av systemet skal transporteres kryptert med mindre 

informasjonseier har bestemt at informasjonen som transporteres ut er av en annen klasse. 

Skal i utgangspunktet kun behandles på arbeidsplassutstyr som er dedikert for formålet. 

Behandles informasjonen på arbeidsplassutstyr som ikke er dedikert for formålet så skal dette gjøres på 

en slik måte at en sikrer at data ikke havner ukryptert på området for personlige data, i e-post, på 

fellesområder eller åpen backup. 

Kan kun behandles på bærbart utstyr hvis dette utstyret er eid av UiO og benytter fulldisk kryptering. 

Informasjon i denne klassen skal ikke lagres hos tredjepart uten at det finnes en spesifikk avtale for 

dette. En slik avtale skal sikre at tredjepart opprettholder samme eller høyere beskyttelsesgrad av 

informasjonen. 
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Informasjon i denne klassen skal i utgangspunktet ikke transporteres ukryptert over nett. 

Informasjonseier kan gi skriftlig dispensasjon for dette kravet. Slik dispensasjon skal kommuniseres til og 

godkjennes av IT-sikkerhetssjef. 

Kan kun behandles på spesielle deler av UiOs IT-systemer som er sikret spesielt for slik behandling. 

IT-systemer som behandler UiO sensitiv informasjon skal være spesielt sikret for å foreta slik behandling. 

Ettersom informasjon i denne klassen kan innta mange former, så kan beskyttelsen være forskjellig fra 

system til system. Felles for alle skal være: 

Systemene skal som hovedregel ikke være direkte tilgjengelige fra Internett 

Må de være tilgjengelige fra Internett så skal to-faktor autentisering benyttes 

Systemene skal kun være tilgjengelig fra utpekte maskiner og arbeidsstasjoner på UiOs fastnett. Det skal 

foreligge rutiner som sikrer at denne tilgangen blir vedlikeholdt. 

For hvert system skal det foreligge en vurdering om backup skal være kryptert. 

For hvert system som benytter databaser skal det foreligge en vurdering om databasen skal være 

kryptert 

Beskyttelseskrav som er gitt av andre avtaler eller lovverk skal foreligge skriftlig. 

Systemeier skal foreta regelmessig revisjon av sikringstiltak og tilganger. Slik revisjon skal dokumenteres. 

Noen eksempler 

UiO åpen 

En web-side som presenterer en avdeling eller enhet som legges åpent ut på internett. 

Studiemateriell for et emne eller kurs som ligger åpent, men som allikevel er merket med en gitt lisens 

eller opphavsrett. 

UiO begrenset 

All tilgangsbegrenset informasjon som ikke er UiO konfidensiell. 

UiO konfidensiell 

All taushetsbelagt informasjon 

All persondata hvor sterk konfidensialitet er nødvendig: 

Der det fremgår av konsesjon 

Når det fremgår av kjent praksis (fødselsnummer) 

Når behandlingsansvarlig vurderer det som nødvendig. 
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Annen informasjon der informasjonseier vurderer det som nødvendig, for eksempel forskningsresultater 

i påvente av patent. 

Definisjoner 
For å unngå misforståelser rundt noen av ordene og begrepene vi benytter oss av i rapporten har vi her 

en kort gjennomgang. 

Klient 

Med klient mener vi programvaren til løsningen som synkroniserer og organiserer data. 

Enhet 

Med enhet mener vi den fysiske/virtuelle enheten som klienten kjører på. Dette kan være en mobil 

enhet, Laptop eller desktop osv. 

Mobile enheter 

Med mobile enheter menes mobiltelefoner og nettbrett som kjører spesialiserte mobile operativsystem. 

De tre viktigste mobile operativsystemene er da iOS, Android og Windows Mobile.  

MDM/EMM 

Mobile Device Management (eller Enterprise Mobility Management) -system er en løsning for styring av 

alle typer mobile enheter. På UiO er det AirWatch fra VMWare som er valgt løsning. I forbindelse med 

dette prosjektet er den største fordelen at AirWatch kan lage en sandkasse på telefonen som er kryptert 

og kontrollert av UiO. Tilgang til data inne i AirWatch kan også kreve passord på enheten. Og til slutt kan 

vi fjernslette alle UiO-data fra telefonen om den mistes, stjeles eller bruker slutter på UiO. Dette skjer 

uten å ødelegge private data. Et MDM-system kan også gjøre konfigurasjon av applikasjoner på en 

enhet. Dersom vi velger 3-parts-applikasjoner er det viktig å velge løsninger som har støtte for 

konfigurasjon via en slik løsning, og at de er kompatible med Airwatch 

Behovsanalyse 
For å samle data til behovsanalysen har prosjektet laget en spørreundersøkelse som ble spredt bredt til 

ansatte og studenter. Vi fikk inn 417 svar på undersøkelsen fordelt på 201 vitenskapelig ansatte, 107 

administrativt ansatte og 107 studenter. Dette er en svarmengde vi er godt fornøyd med. 

Svarfordeling 

Prosjektet er meget fornøyd med fordelingen. Som vanlig på slike undersøkelser fikk vi først inn svar fra 

teknisk personell og spesielt interesserte, men vi gikk ut bredt for å skaffe svar også fra mindre teknisk 

interessert/kompetente personer. Vi gikk blant annet rundt fra dør til dør og inviterte vitenskapelig og 

administrativt ansatte til å svare. Blant studentene er nok IFI overrepresentert, men vi fikk uansett en 

god føling med hva som er viktig for studentene. 
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Figur 1 - Fordeling av svar 

  

Analyse av svarene på brukerundersøkelsen 

Svarene fra brukerne vil være meget viktig for anbefalt løsning fra prosjektet. Om vi ikke klarer fylle 

brukernes behov kommer de i dagens verden bare bruke en ekstern (enklere) løsning. Vi kommer derfor 

å legge stor vekt på disse svarene.  

Lagring 
Figur 2 - Skytjenester 

 

Figur 3 - Bedriftsdata 

 

Figur 4 - Mobildata 
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Figur 5 - Nettbrett 

 

Figur 6 - Deling av data 

 

Kommentar  

 Veldig mange bruker skytjenester til lagring av egenprodusert data.  

 Brukerne bruker ofte den som følger med leverandør av mobil enhet.  

o Android/Google enheter bruker Google Drive 

o iOS/iPhone enheter bruker iCloud 

 De brukerne som ikke følger deles i to grupper: 

o Flest på dropbox.com. 

o De som er opptatte av personvern bruker Jotta eller andre tjenester som lagrer i Norge.  

 Det er klart at brukervennlighet er meget viktig.  

 Det er viktig at brukerne får «nok» plass.  

 De ansatte er stort sett meget flinke til å bruke dagens M:\. Men det er alt for mange som har 

data i skyen. For å få disse tilbake til UiO-kontrollert lagring må vi levere en tjeneste som minst 

er like god som skyleverandørene.  

 Deling foregår stort sett via epost-vedlegg. Noen bruker også USB-penner eller skytjenester. 

Svært få bruker Vortex til deling av dokumenter. Enkle mekanismer for å dele dokumenter, 

gjerne via lenker i epost er viktig. 

Oppsett 

 Fra spørreundersøkelsen er det er to ting som skiller seg klart ut når det gjelder lagring av 

oppsett: Outlook og Skrivere. 

 Av resten er det gjerne SPSS og andre statistikkapplikasjoner som er viktige.  
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Gjennomgang av fritekstsvarene i undersøkelsen 

Konfigurering av programmer og operativsystem 

Når en bruker i dag bytter maskin eller får ny maskin, så vil få eller ingen av innstillingene følge over på 

den nye maskinen. Slike innstillinger kan være signaturer i Outlook, egenlagde ordlister i Word, makroer 

i SPSS eller oppsett av skriveren. 

Når du får en ny maskin, eller bytter til en annen, hvilke innstillinger ser du helst at skal følge med fra den 

gamle 

Svarene her spenner fra «absolutt alt» til ingenting, man vil sette opp alle innstillinger på nytt når man 

får ny maskin. 345 har svart på dette fritekstspørsmålet, og det er noen ting som går igjen, hele 80 

svarte Outlook-oppsett, ofte er signaturer nevnt. Her kan det være en feilkilde, da nettopp signaturer i 

Outlook er nevnt i spørsmålet. Men like hyppig er at skriveroppsett, og skrivere man tidligere har brukt 

også er tilgjengelig på ny maskin. Mange nevner synkronisering av nettleser-data, som f.eks. bokmerker, 

faneark, programtillegg og generelle innstillinger i nettlesere. En del vil ha synkronisert passord for 

innloggingstjenester, men også nøkkelring for Mac. 

Oppmonterte disker nevnes også i en del svar, som brukes på en del enheter ved UiO 

Hyppig forekomst er også egne ordlister og autokorrektur-lister i Word, samt generelt alle innstillinger 

for Office-pakken. Sticky Notes som ligger på desktopen er det flere som vil ha, og LaTeX-pakker som 

følger med til ny maskin er også et ønske, samt R-biblioteker. 

Av mer generelle OS-innstillinger finner vi filassossiasjoner, standard nettleser, skrivebordsbakgrunn 

mm. 

En del ønsker ikke bare at programvareinnstillinger skal følge med fra maskin til maskin, men også all 

programvare man har installert på tidligere maskin skal automatisk bli med over på den nye maskinen. 

Noen få vil at man skal kunne velge, ikke bare om man skal synkronisere innstillinger fra maskin til 

maskin, men også selv å velge hvilke innstillinger man vil ta over til ny maskin.  

Det er påfallende få som diskuterer om man også vil synkronisere med privat hjemmemaskin 

Hvilke skytjenester bruker du idag? 

Du valgte andre skytjenester, hvilke og hvorfor valgte du dem? 

I tillegg til svaralternativene over, så nevner brukerne: 

MinSky, telenor, Jottaclodu. GiT, GiTHub, Bitbucket, Spideroak, zendesk salesforce exhange, Opencloud, 

filebin.no og BitTorrent Sync 

Hvorfor valgte du den skyløsningen du spesifiserte over? 

Av mer generelle grunner for å bruke skytjenester så er det mange som svarer: 

 Brukeren ble invitert av andre. 
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 Lokal kopi av filer som oppdateres med en gang i skyen og andre enheter.  

 Synkroniserer på tvers av maskiner og enheter, er tilgjengelig på alle plattformer 

 Samarbeidspartnere/famille/omgangskrets bruker det 

 Tjenesten er brukervennlig og enkel 

 Gratis 

 Brukte andre skytjenester fra samme leverandør 

 Fulgte med mobiltelefon/nettbrett, valgte skytjeneste ut i fra den som følger hardware. 

 Sikrer fortløpende backup av filer 

 Leste gode tester av skytjenesten 

 Første skytjeneste som var tilgjengelig 

 Stor gratiskvote 

Når brukere forklarer hvorfor de bruker en bestemt skytjeneste, så svarer de: 

 Dropbox: Tidlig ute med skytjenester, enkel å bruke, virker på alle enheter. Billig. Lett å bruke 

når man samarbeider med andre. Mange bruker Dropbox. Stiavhengighet. 

 iCloud: Følger med iPhone, synkronisere iOS og Mac,  

 OneDrive: Godt integrert med OneNote, Office 365, Windows 8.1, 1 TB lagring følger med, 

installert på alle Windows 8-maskiner. Synker mot Windows og Android. 

 Google: Enkelt å dele, introdusert via Gmail, stor gratis lagring, trygg leverandør av gratis 

tjenester. Google Docs og samskriving av dokumenter. God integrasjon mot andre Google-

tjenester. Regelmessige oppdateringer. Web-basert. 

 Box.com: Mer plass 

 Telenor: Følger med abonnementet  

Brukerne nevner spesielt at dagens løsning virker dårlig når man skal dele data med samarbeidspartnere 

som ikke er på UiO. 

Hvorfor valgte du akkurat den skytjenesten på din kontormaskin? 

 Klienten kan installeres uten å være administrator 

 Data tilgjengelig hjemmefra/overalt, noe som er vanskelig å få til med UiO-hjemmeområde 

 Github/Bitbucket er standard i miljøet. 

 Brukervennlig 

 Samarbeidsprosjekter, hvor UiO ikke har noen løsning. 

 God integrasjon med Win 8.1 

Hvis du valgte annet enn alternativene over (kontormaskin), hvilke lagringsløsninger bruker du da? 

Fellesområde, eksterne harddisker, GiT, prosjektdisker, minnepenn, subversion, lokal harddisk. 

Hvorfor valgte du akkurat den skytjenesten på din hjemmemaskin? 

 Sikre backup 

 Tilgjengelighet, utenfor UiO og på tvers av enheter 

 Felles for familien. 



20 
 

 Praktisk på bærbar som brukes både hjemme og på jobb 

 Filer tilgjengelig når man er offline. 

 Mye endring og svakheter med UiOs filtjenere, og for liten plass. 

Hvis du valgte annet enn alternativene over, (hjemmemaskin) hvilke lagringsløsninger bruker du da? 

 Ekstern harddisk 

 Git 

 Epost-vedlegg 

 Fellesområder (via Webdrive) 

 Egen filserver hjemme 

Hvorfor valgte du akkurat den skytjenesten på ditt nettbrett? 

Generelt: 

 Bruker skytjenesten på andre enheter 

 Generelt lite lagringsplass på nettbrett 

 Bedre enn UiOs tilbud 

Spesifikt for hvert OS 

 iCloud: Funger bra på iPad, lite lagringsplass på nettbrett. Automatisk valg på iPad 

 Dropbox: Vanskelig finne lagrede data ellers. Synking på tvers av enheter. Egen iOS-klient. 

 Google: Enkelt å sette opp 

 OneDrive: Automatisk lagring til OneDrive med Surface 

Hvis du valgte annet enn alternativene over, hvilke lagringsløsninger bruker du da? 

 Lokal NAS 

 USB / SD 

På din mobil, hvor lagrer du mest dine data? 

Hvorfor valgte du akkurat den skytjenesten på din mobil? 

 Lite lagringsplass på mobil 

 Man velger gjerne den skytjenesten som leveres med mobilen 

 Data er tilgjengelig overalt 

 Som nettbrett så har ikke mobil et lett tilgjengelig filsystem, så nettsky blir en måte å få tak i 

dataene på. 

Hvis du valgte annet enn alternativene over, hvilke lagringsløsninger bruker du da? 

 Brorparten av de som svarte her, ser ikke ut til å vite at mobiler har lokal lagring 

 Filserver hjemme 

 USB/SD 

 Har «dum-telefon» 
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Sikker lagring av data 

Hvilke andre løsninger bruker du for sikkerhetskopi av private data? 

 Crashplan Backup 

 Lokal NAS 

 Epost med vedlegg 

 CD/DVD 

 UiO backup 

 Papir og safe 

 Lokal harddisk 

 Git 

Ville du stilt spesielle krav til en slik løsning hvor UiO tilbyr sikker lagring av private data? 

 Høy sikkerhet 

 Brukervennlig 

 Kryptering 

 Valgfri kryptering uten innsyn fra UiO 

 Kun en selv som har tilgang 

 Automatisk backup 

 Tilgang via skyen 

 Lett tilgjengelig 

 Mye plass 

 Lett å flytte når man slutter på UiO 

 Tilgang via MinID 

 Virker på alle enheter og operativsystemer 

 Kun en selv som har tilgang til data 

 Backup 

 Terminal-grensesnitt 

 Mulighet for deling av data 

Behovsanalysetabell 
Mandatet legger opp til en forenklet visning av hva som skal leveres i en behovsanalysetabell.  Under 

tabellen kommer kommentarer til tabellen, og under kravspesifikasjon blir de viktigste punktene 

detaljert.
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Plattform Profildata 

Applikasjons- 

Konfigurasjon Driftsdata Brukerproduserte data 

Deling av 

brukerproduserte data 

UiO 

konfidensiell 

UiO 

begrenset 

UiO 

åpen 

Driftet Full 

Windows 

3 3 1 3 3 3 3 3 

Semidriftet Full 

Windows 

1 1 1 3 3 1 2 3 

Udriftet Full 

Windows 

1 1 0 3 3 1 1 3 

Driftet OSX 2 2 1 3 3 3 3 3 

Semidriftet OSX 1 1 1 3 3 1 2 3 

Udriftet OSX 1 1 0 3 3 1 1 3 

Driftet Linux 2 2 1 3 3 3 3 3 

Semidriftet Linux 1 1 1 3 3 1 2 3 

Udriftet Linux 0 0 0 3 3 1 1 3 

Driftet iOS 0 0 0 3 3 2 2 3 

Semidriftet iOS 0 0 0 3 3 1 2 3 

Udriftet iOS 0 0 0 3 3 1 1 3 

Driftet Android 0 0 0 3 3 2 2 3 

Semidriftet Android 0 0 0 3 3 1 2 3 

Udriftet Android 0 0 0 3 3 1 1 3 

Driftet Windows 

Mobile 

0 0 0 3 3 2 2 3 

Semidriftet 

Windows Mobile 

0 0 0 3 3 1 2 3 

Udriftet Windows 

Mobile 

0 0 0 3 3 1 1 3 

Windows 

Terminalserver 

3 3 1 3 3 3 3 3 
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Klassifisering 

 0 betyr ikke viktig eller irrelevant 

 1 betyr kjekt å ha men ikke forventet 

 2 betyr forventet men ikke kritisk 

 3 betyr absolutt krav 

Notater til behovsanalyse-tabellen 

Fulldriftede enheter har blitt installert og administreres fullt fra USIT og Lokal-IT. Semidriftede enheter 

er satt opp med USITs opplegg, men bruker har selv en god del autonomi (ex. Hjemmemaskiner og 

laptoper satt opp på USIT). Udriftede enheter har bruker 100% kontroll på selv. Ved hjelp av Airwatch 

kan vi tilby en løsning for kontroll av mobile enheter slik at disse kan defineres som driftede enheter. For 

brukerne vil den største forskjellen ligge i hva slags data de får lov til å behandle på enheten. For at en 

administrativt ansatte skal kunne jobbe med personalsaker (konfidensielt) må han/hun f.eks. jobbe på 

en fulldriftet enhet.  

Sikre løsninger for mobile enheter 

Det er ønskelig med en løsning for mobile enheter som lar brukerne kombinere jobb-data og privat på 

samme enhet. Men det er samme behov for lagring av konfigurasjonsdata/profildata, innstillinger og å 

ta vare på eget innhold, på samme måte som på andre plattformer.  

For effektiv backup av mobile enheter, bør man åpne for muligheten til å bruke leverandørens egen 

løsning, dvs. iCloud, Google etc. til private data, evt. backup via iTunes e.l. til privat- eller jobbmaskin. 

For jobbdata er ikke dette ønskelig, da vi vil unngå at UiO-data havner i private skyløsninger eller på 

privat maskin. 

Det finnes gode tekniske løsninger på dette. Vi må tilby en tjeneste for lagring av jobb-dokumenter som 

ikke backes opp i mobilleverandørens skyløsning. Jobbdata ligger i en egen sandkasse, og synkroniseres 

tilbake til vår tjeneste, men vil ikke dukke opp i backup. Dette krever at tjenesten vi velger for mobile 

enheter har en mobilapplikasjon som tilbyr tett integrasjon med AirWatch. 

Løsningene vi velger må ha støtte for klassifisering av data, slik at vi f.eks. kan tilby å gjøre et område 

tilgjengelig bare for enheter som er administrert av AirWatch.  

Enkelte applikasjoner for dokumenthåndtering e.l. på mobile enheter har innebygget støtte for ulike 

skyløsninger. Det er viktig å forholde seg til disse, og velge løsninger støtter at vi konfigurerer dette via 

AirWatch. Det kan også være en god ide å velge en løsning for datasynkronisering som har innebygget 

editor for vanlige filformater, f.eks. Office-dokumenter. Da kommer man utenom denne 

problemstillingen for disse filene. 

En løsning for håndtering av passord på mobile enheter har vært etterspurt. Dette ligger utenfor vårt 

mandat, men her kan det generelt være en god ide velge løsninger for mobil som ikke lagrer passord på 

enheten, evt. ikke tillater synkronisering av disse via iCloud e.l. Da kan vi også åpne for å ta i bruk 3. 

parts løsninger for synkronisering av personlige passord til tjenester som ikke tilhører UiO. 
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Generelt om løsninger for OS X 

For OS X anbefaler vi ikke en løsning med nettverksmontert hjemmeområde. Det vil si at 

hjemmeområdet er lokalt på maskinen, og at vi setter opp laptoper og stasjonære maskiner likt. NB: 

Dette er ingen god løsning for fellesmaskiner! 

Løsningen bør ha synkronisering av utvalgte mapper på enheten. Vi må kunne klassifisere data etter 

sikkerhetsnivå, slik at vi kan tilby prosjektområder til driftede enheter. Løsningen må ha støtte for 

vanlige OS X-formater slik som keynote, pages osv, som mange bruker. 

Brukerens profildata lagres på OS X av en egen systemtjeneste, og skrives til disk i separate filer i et 

binærformat. Det er ikke hensiktsmessig å forsøke å synkronisere disse, men vi ønsker en mulighet til å 

ta backup, og kunne overføre disse til en ny maskin. En backuptjeneste bør også dekke utvalgte data 

som ikke ligger i synkroniseringstjenesten.  

Alle profildata kan overstyres via en ’MDM’-løsning, eller via andre management-løsninger for enheter. 

Vi kan dermed bruke dette til å levere applikasjonsinnstillinger til brukerne for f.eks. Mail, Remote 

Desktop og annet. Det er viktig at løsninger vi velger, og som krever sentral konfigurasjon, støtter denne 

muligheten. 

Driftsdata 
Det som er definert som driftsdata i mandatet viser seg å være meget lite relevant til dette prosjektet, 

og vil ikke være en type data som potensielle leverandører vil kunne behandle. For driftsdata refererer vi 

videre til tjenester som leveres av Seksjon for Grunndrift (https://www.usit.uio.no/om/organisasjon/it-

drift/gd/gid/aktiviteter/loghandtering/). 

 Andre punkter som er kommet fram under diskusjoner i gruppen 

 Vi trenger trolig flere løsninger og produkter.  

 Office 365 kommer onpremise og offpremise – det vil være ønskelig med integrasjon 

 Vil vi kunne levere løsningen i UHAD? 

 Hva er fulldriftet og hva er semidriftet? 

 Ved synkronisering av profildata på tvers av forskjellige enheter må man være påpasslig med at 

programmene disse profildata tilhører er av samme versjon. Noe annet kan by på problemer. 

Risikoanalyse 

Risiko ved innføring av løsningen 

Tap av data (slettet) 

Under overgang til ny løsning kan data gå tapt, enten pga. feil i overføringer el.l, eller som programfeil. 

Dette sikrer vi oss mot ved å ha gode backuprutiner, samt å stenge områder for trafikk i periodene data 

overføres. 

https://www.usit.uio.no/om/organisasjon/it-drift/gd/gid/aktiviteter/loghandtering/
https://www.usit.uio.no/om/organisasjon/it-drift/gd/gid/aktiviteter/loghandtering/
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Tap av data (lekkasje)  

Om systemene vi innfører ikke er gode nok kan vi få tap av data pga. innbrudd, manglende 

autentiseringsmekanismer eller som følge av tapte enheter med data på. Dette må vi sikre ved å 

gjennomteste applikasjonen før utrulling, samt å legge på krav om krypterte lagringsløsninger på alle 

enheter som skal ha sensitiv data. 

Låsing/ødelagte enheter 

Om den lokale klient-delen av applikasjonen ikke er god nok skrevet kan det føre til systemkrasj eller 

andre problemer på enheten. Dette unngår vi ved å benytte oss av gode, velprøvde og profesjonelle 

produkter fra renommerte leverandører. Vi er også avhengig av å gjennomføre store og gode tester hos 

oss.  

Tap av «goodwill» pga. vanskelig overgang eller dårlig programvare 

En dårlig løsning, som enten er ustabil eller vanskelig for brukerne å bruke vil føre til stort tap av 

«Goodwill» hos USIT. Det er derfor meget viktig at løsningen som velges er brukervennlig og stabil. Det 

er også ekstremt viktig med en god dialog mot både brukerne og Lokal-IT. Vi må ha god opplæring av og 

verktøy og rutiner for Lokal-IT på plass i forkant av innføring. Under innføring må ekstra personell hos 

USIT være tilgjengelig for å hjelpe til. 

Hva risikerer vi om vi IKKE går videre med prosjektet 

Større bruk av 3-parts løsninger 

Det er i dag allerede utstrakt bruk av 3-partsleverandører av lagringstjenester. Dette kommer av at 

USIT/UiO sin eksisterende løsning er for vanskelig å bruke, eller fordi brukere har behov som vi ikke 

dekker, spesielt gjelder dette behov for deling av data. For brukere som har en stasjonær Windows-

basert arbeidsstasjon er det ingen problemer. Men med en gang du sitter på en OS X-basert enhet så blir 

hjemmeområdet vanskelig tilgjengelig. Og med en gang du ikke sitter på kontoret, men er på trådløst 

nett eller ute på tur blir det straks kronglete for en vanlig bruker å få tak i data fra 

hjemmeområdet/fellesområder. 

Mindre kontroll på egen data. Fristelsen for å legge ut begrenset data i skyen for å kunne jobbe med det 

hjemme blir for stor 

Som følge av punktet ovenfor vil vi etter hvert få veldig dårlig kontroll på UiOs data. Fristelsen for også å 

flytte ut sensitiv data for å kunne jobbe på foretrukket enhet og hjemmefra vil bli for stor for mange og 

faren for lekkasjer øker.  

Tap av «goodwill» hos brukere 

Brukerne er mye mer kravstore til USIT som leverandør en tidligere. Brukerne ser og bruker mange flotte 

systemer ute i skyen og forventer at USIT skal kunne levere like brukervennlige systemer. Om vi 

tviholder på gamle, vanskelige, systemer vil brukernes syn på USIT som leverandør forringes betydelig. 
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Forslag til tiltak 
Prosjektgruppen foreslår tiltak som består av en kombinasjon av løsninger.  

Det viktigste tiltaket vi foreslår er innføring av et nytt system for synkronisering og deling av data. Et slikt 

system kalles gjerne «Enterprise File Sync and Share»-løsninger (EFSS). Nedenfor har vi oppsummert de 

viktigste egenskapene til et slikt system, hvor vårt perspektiv er sluttbruker og klient. Vi konkluderer ikke 

med en anbefalt løsning, så et videre arbeid vil være å gå inn på de konkrete alternativene, og vurdere 

disse ut fra kravspesifikasjonen vi legger opp til. Samtidig som dette er det viktigste tiltaket, er det også 

den som er mest omfattende og vil ta lengst tid og ressurser å innføre. 

Dette er tjenesten som prosjektet hadde størst fokus på, da dette er tjenesten som det er mest kritisk 

for UiO at vi får på plass.  

Neste tiltak er innføring av backup av enheter. Spesielt for OS X og Linux, vil det være data som ikke 

dekkes av de andre løsningene, men som vi ønsker å ta vare på. Men også for Windows vil det i spesielle 

tilfeller kunne være interessant med en enhetsbackup, f.eks. ved provisjonering av ny maskin. 

Backupsystem kan også inngå i en kortsiktig løsning mens vi jobber videre med innføring av EFSS-system. 

Backup av mobile enheter er ikke aktuelt. 

Tiltak nummer tre er det vi kaller en «konfigurasjonstjeneste». Dette går ut på at vi i større grad utnytter 

mulighet til å konfigurere tjenester levert av oss automatisk, eller i det minste enklest mulig for 

brukeren, slik at man i mindre grad har behov for å flytte konfigurasjon mellom maskiner, men heller 

kan få satt det opp automatisk og riktig på alle enheter. Her trekker vi særlig fram konfigurasjon av mail 

og skrivere, men også andre tjenester er aktuelle. Her har vi allerede systemene vi trenger, i form av 

SCCM, Airwatch, Munki og CFengine. 

Det siste tiltaket er en løsning for å synkronisere innstillinger på tvers av enheter for Windows. 

Kravspesifikasjon til filsynkronisering- og delingstjeneste. 

I tillegg ser vi behovet for mer spesialiserte løsninger for versjonskontroll på kildekode/dokumentasjon. 

Disse tjenestene er meget fragmentert i dag, og driftes av mange forskjellige grupper på USIT. Det er 

behov for å samle disse under en gruppe på USIT, slik at de kan presenteres som en del av en større 

lagringstjeneste fra USIT.  

Kravspesifikasjon for lagringsløsningen 

Tilgjengelighet klienter 

Spørreundersøkelsen avslørte at det absolutt viktigste punktet for en slik tjeneste er at den skal være 

tilgjengelig på alle plattformer og fra over alt i verden. Løsningen som velges må støtte: 

 Windows 7 og nyere 

 OS X 

 Linux (Ubuntu, RedHat, Fedora) 
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 Android 

 iOS 

 Windows Phone  

 Det bør være mulig å kunne utvide løsningen til å støtte evt. andre fremtidige plattformer 

Det er også viktig å ha en enkel web-basert løsning som alternativ for de gangene brukeren ikke har satt 

opp enheten han/hun ønsker å ha dataene på. Windows Phone er satt i kursiv da bruken pr. i dag er så 

liten på UiO at støtte for Windows Phone kan settes som «nice to have» og ikke et absolutt krav.  

Figur 7 - OS fra spørreundersøkelsen 

 

Som dere ser av spørreundersøkelsen er ikke Windows Phone spesielt utbredt enda. Vi kan derfor leve 

med at den ikke er støttet for øyeblikket.  

Webside 

For brukers data må det finnes en webside hvor brukerne enkelt kan laste ned og opp dokumenter om 

synkroniseringsklient ikke er tilgjengelig. Konfidensiell informasjon skal ikke være tilgjengelig her, da slik 

data krever sikring av enhet den skal lastes ned på. Dette medfører at personell som behandler så mye 

konfidensiell informasjon (HMS, personal) at alt av deres data er klassifisert som konfidensielt ikke vil 

kunne benytte en slik tjeneste. 

Enkel deling  

Det må være enkelt å dele data både med andre ansatte og brukere utenfor UiO. Intern deling krever 

pålogging, mens ekstern deling skal kunne gjennomføres med en enkel lenke. Bruker må kunne «høyre-

klikke» på fil og velge del. Det må være like enkelt å slå av deling. Deling mot eksterne partnere er 

ekstremt viktig om vi skal få med forskerne på å ha prosjektområdene sine i løsningen. Løsningen må 

støtte moderne autentiseringsmekanismer som oAuth slik at partnere kan autentisere mot andre 

«Identity providers» (iDP) som Feide Connect og ID-Porten og få tilgang til delte dokumenter på en 

sikrere måte.  

API 

Tjenesten må ha et robust, velutviklet og standardisert API (eksempler er REST eller S3) for tilgang til 

både data og metadata. Dette gir oss mulighet for integrasjon med servicebus (ref. 

integrasjonsarkitektur-prosjektet), mulighet for egne klienter om det mangler og åpner for framtidige 
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tjenester. Det må da finnes muligheter for standardisert autentisering/føderasjon, og det vil være 

naturlig å se fremover og kreve støtte for oAuth slik at vi kan integrere med fremtidige 

autentiseringsløsninger. API må minst støtte administrasjon av område (størrelse, tilganger osv.) og 

flytting av filer inn og ut av området, samt støtte provisjonering av personlige data og prosjektområder 

fra flere kilder, og lese ut metadata. 

«Ubegrenset» plass  

Det bør ikke være noen fysisk grense for hvor mye brukeren kan lagre. Må vi ha en grense bør denne 

være så stor at den for nesten alle praktiske formål faktisk er ubegrenset, men vi kan nok ikke dekke opp 

forskningsforetak som har ett enormt databruk. Underliggende lagringsløsning bør da være intelligent 

nok til at den sender lite/ubrukt data ned på «billige» lagringstyper. 

Brukerkontrollert synkronisering 
Bruker må selv kunne velge hvilke, om noen, kataloger hun/han vil synkronisere mot lokal enhet. 

Kataloger som ikke er synkroniserte må være synlige med alt innhold slik at bruker kan laste ned en fil 

ved behov (bruker åpner fil, denne lastes ned og åpnes i dertil egnet program).  

Indeksering 
Dataområder må være indeksert sentralt, og integrert lokalt hvor lokalt operativsystem støtter dette 

(Windows Search/OS X og iOS Spotlight osv.). Bruke må kunne bruke lokal søk for å søke på all data på 

området, både søk på filnavn og fil innhold. På webside skal bruker kunne søke på alt, både filnavn og fil 

innhold. 

Både personlige data og prosjektområder i samme klient 

Det er viktig at prosjektområder blir tilgjengelig i samme klient som personlige data. Bruker må kunne se 

alle områder han/hun har tilgang til automatisk. For områder med konfidensiell data blir det egne regler 

for sikring av klient (se Sikkerhet – Klassifisering av dataområder og Sikkerhet – Klassifisering av 

sikkerhetsnivå på klienten).  

Integrasjon mot Outlook/Exchange  

Systemet må kunne gjøre om vedlegg til delinger enten frivillig eller tvungen. For mottakere utenfor UiO 

må det være lenke med kode som gir mulighet til å lese dokumentene. For mottakere innen UiO må 

sender kunne gi ut rettigheter til både lese og redigere dokumentene og de må dukke opp i klienten.  

Det er også ønskelig med en tilsvarende integrasjon med Apple mail og Thunderbird, men det er ikke et 

absolutt krav. 
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Ønskelige funksjoner, men ikke absolutte krav 

Disse funksjonene bør komme på plass på lang sikt.  

SMB 

Mulighet til å koble opp via SMB på kontormaskiner (fulldriftede enheter Windows, OS X og Linux) på 

trådbundet nett.  

NFS4 

Mulighet til å lage et NFS-område kun for at fulldriftede Linux-enheter på trådbundet UiO-nett kan 

beholde innstillinger på tvers av hvilken enhet du er logget på. 

Sikkerhet – Klassifisering av dataområder 

Systemet må alene eller i samarbeid med annen programvare kunne definere hvilket sikkerhetsnivå et 

område har. I hovedsak blir det delt mellom begrenset og konfidensielt. Noen ansatte kommer til å 

jobbe så mye med konfidensiell informasjon i sitt daglige virke (HMS, personal) at all den ansattes 

personlige data må klassifiseres som konfidensielt av sikkerhetshensyn. Dette vil gjøre det enklere for 

den ansatte å ikke bryte sikkerhetsnivået, på bekostning av bekvemlighet.  

Sikkerhet – Klassifisering av sikkerhetsnivå på klienten 

Systemet må vite om klienten er på en sikret eller usikret enhet slik at kun lovlige dataområder 

eksponeres. Om dette ikke kan gjøres direkte i klienten kan vi bruke forskjellige mekanismer som MDM 

mot mobile enheter og f.eks. sertifikater på enheter som er installert og sikret på UiO. På lang sikt kan vi 

ha en klient som selv kan sette sikkerheten på enheten før du får tilgangene. For mobile enheter er det 

mest effektivt å la MDM-løsningen holde orden på dette.  

To-faktor-autentisering 

Vi ønsker en autentiseringsmodell basert på to faktorer. 

Krav til sikret enhet 

Følgende er en ikke fullstendig liste over krav til en sikret enhet:  

 Kryptert disk/lagringsområde. 

 Låsing med passord/pin. 

 Bruker har ikke administrativ tilgang på enheten/sandkassen. 

 Antivirus (ikke på mobile enheter). 

Tilgjengelighet på konfidensiell data 

Kravene over fører naturlig videre til at vi med den riktige sikringen kan gjøre konfidensiell data 

tilgengelig på klienter som har riktig sikkerhetsnivå. 

Integrasjon mot andre godkjente skylagringstjenester 

I dag har vi avtale med Box.com (gjennom Uninett) og Microsoft Office 365 (o365) er på vei inn som en 

tjeneste i hele UH-sektoren. UiO planlegger i første omgang å gjøre denne tilgjengelig for studenter. I 

den forbindelse vil det være meget nyttig å ha en løsning for lagring av personlige data som integrerer 
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mot o365 slik at brukerne kan editere dokumenter i det personlige lagringsområdet direkte i o365. Men 

det må være klare skillelinjer mellom hvilke datatyper som kan editeres i o365 (UiO Åpen og UiO Cloud).  

Når det gjelder andre godkjente skylagringstjenester som f.eks. box.com ønsker vi at bruker skal kunne 

aksessere alle tjenestene sine fra en og samme klient. Det er viktig å merke seg at UiOs egen «on 

premise» lagringsløsning skal være primær løsning for brukerne. Med godkjente skylagringsløsninger 

menes leverandører UiO har avtaler med.  

Kravspesifikasjon til konfigurasjonstjeneste 

Outlook 

Enkelt oppsett av Outlook på alle enheter er et absolutt krav fra brukerne. På fulldriftede 

Windowsenheter må Outlook være automatisk, ferdig oppsatt ved første pålogging. Viktig å merke seg 

at dette også gjelder terminalservere. På alle andre enheter må Outlook settes opp automatisk etter at 

bruker først har lagt inn epost-adresse og passord en, og kun en gang. Dagens løsning er forvirrende for 

mange og det fører til feiloppsett. Her må både Seksjon for Klientdrift og Postmaster på banen. En 

løsning er om UiO går over til at alle brukerne bruker brukernavn@uio.no som epostadresse i stedet for 

alle de lokale adressene. Eller at AD godtar pålogginger fra alle underenhetenes epost-adresser (ex. 

brukernavn@usit.uio.no).  

Utskrift 
Det andre som skilte seg ut i brukerundersøkelsen er oppsett av skrivere. Brukerne ønsker å få med seg 

skriverne, spesielt når de får ny maskin, eller logger på terminalserver. Ved innføring av 

SafeCom/Pullprint kommer dette til å være mindre interessant, da vi enkelt bare kan legge inn SafeCom 

i stedet på alle maskiner, så vi ser dette som løst på lang sikt.  

Løsning for å flytte innstillinger og programvare til ny maskin ved bytte/tap 

Når en bruker kjøper ny enhet er det viktig at alle innstillinger blir med over. For mobile enheter løses 

dette ved en kombinasjon av mobil-leverandørenes egne løsninger og MDM. For Windows og OS X kan 

dette løses med en kombinasjon av backupprogramvare og løsning for profilsynkronisering (Windows). 

Brukerne ønsker også at all programvare blir med over. For fulldriftede Windows-enheter skal dette tas 

av SCCM. For OS X vil dette tas av AirWatch og Munki. For mobile enheter løses dette gjennom en 

kombinasjon av leverandørens løsninger, og MDM (AirWatch) for distribusjon av konfigurasjon og 

applikasjoner.  

Lik maskin over alt 
Det er et sterkt ønske fra en del av brukerne å kunne ha samme oppsett på maskin og programmer over 

alt på Campus. Dvs. alle trådbundne Windows-baserte maskiner. Det inkluderer da kontormaskiner, 

terminalstuer og terminal-servere. Så en slik «roaming profile» tjeneste er et absolutt krav. 

mailto:brukernavn@uio.no
mailto:brukernavn@usit.uio.no
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Kravspesifikasjon til backuptjeneste 
Hovedhensikten med en slik backuptjeneste er IKKE å ta vare på data, det tas vare på av personlige 

data/prosjektområder. Her er det snakk om å ta vare på oppsett slik at bruker lett kan få opp en maskin 

som er lik sin gamle ved tap eller overgang til nyere modell. 

 Støtte for alle enhetsplattformer (Linux, OS X, Windows – backup av mobile enheter er ikke 

aktuelt). 

 Må kunne lage policy for hva som skal tas backup av (og ikke), basert på grupper og brukere. 

Både policy for hvitelisting og svartelisting av filer/mapper, og policy basert på størrelse. 

 Effektiv bruk av båndbredde og datakapasitet. 

 Selvbetjening 

 Automatisk installasjon og konfigurasjon av agent. 

 Mulighet til å ta manuell back up ex. lokal USB disk. 

 Lav «Administrativ overhead».  Løsningen må kreve lite ressurser fra administrasjon og LokalIT.  

Fremdriftsplan på kort og lang sikt 
Vi klarer ikke å levere alle tiltakene likt, så her ser vi for oss et langsiktig løp.  

De viktigste oppgavene når denne rapporten er levert er å starte utredning for å finne leverandør til 

EFSS-løsningen. Så må en stram framdriftsplan på plass og vi anbefaler sterkt at innføringsprosjektet får 

store, dedikerte resurser fra store deler av USIT. Det er spesielt viktig å få inn ressurser fra både KD og 

GD.  

Vi har en del «lavthengende frukt», som ikke er avhengig av velgt leverandør for lagringstjenesten. Disse 

kan linjeorganisasjonen levere mye tidligere (f.eks. profilsynkronisering, automatisk oppsett av Outlook 

og backuptjenesten).  

Vi må også utvikle en plan for å fase ut dagens hjemmeområder, og ta vare på data derfra. Hvordan 

dette gjøres avhenger av den konkrete EFSS-løsningen vi velger. Vi ser for oss en gradvis utvikling av 

funksjonaliteten, slik at EFSS-system med basis funksjonalitet kan rulles ut i pilot ganske fort, og 

avansert funksjonalitet kan komme senere. 

Hva kan leveres på kort sikt 

Her er en oversikt over det prosjektgruppen mener skal kunne leveres på kort sikt (pilot etter 6 

måneder): 

 Filsynkronisering- og delingstjeneste for personlige data på Windows, OS X og Linux. Alle 

driftsnivå. 

o Fullt integrert med Cerebrum for provisjonering av områder.  

 Webområde hvor bruker kan laste opp/ned filer fra sitt område for personlige data. 

 Profilsynkronisering for fulldriftede Windows maskiner på trådbundet nett. 

 Automatisk oppsett av Outlook/Exchange, uten brukerinteraksjon på alle fulldriftede enheter.  
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 Automatisk oppsett av Outlook/Exchange med enkelt brukerinteraksjon (bruker trenger kun 

skrive inn epost-adresse og passord EN gang) på alle andre enheter. 

 Automatisk oppsett av Apple Mail (Autoconfig eller Airwatch) 

 Automatisk oppsett av programmer på fulldriftet OS X og iOS via AirWatch. 

 Automatisk oppsett av programmer på fulldriftet Windows via SCCM. 

 Tilgang til personlige data på mobile enheter via Airwatch (secure content locker).  

 Backuptjeneste for oppsett på Laptop (Windows, MacOSX, Linux), sikkert over Internett. Dette 

er en kortsiktig leveranse kun om Commvault Simpana er egnet til denne oppgaven. Ellers blir 

dette en langsiktig løsning.  

Hva kan leveres på lang sikt 

Dette er hva prosjektgruppen mener skal kunne leveres på lengre sikt (12-18 måneder): 

 Prosjektområder tilgjengelig i samme klient som brukes for personlige data. 

o Integrert mot Cristin for automatisk opprettelse av prosjektområder for 

forskningsprosjekter.  

 Sikring av klienter som igjen tilgjengeliggjør konfidensiell data til de sikrede enhetene. Her er det 

trolig klienter som støttes av AirWatch som blir «lavthengende frukt». 

Potensielle leverandører (tilfeldig rekkefølge) 

Lagring 

 OwnCloud (https://owncloud.com/)  

 HCP Anywhere (http://www.hds.com/products/file-and-content/hitachi-content-platform-

anywhere.html) – S3 – ikke Linux - AirWatch 

 Onedrive for Business 

 Pydio (http://pyd.io) 

 Tonido Filecloud (http://www.getfilecloud.com/universities/)  

 Spideroak (https://spideroak.com/enterprise/tour/)  

 Gladinet (Service Provider pakken) (http://wwww.gladinet.com/serviceprovider.html) 

 TeamDrive (https://www.teamdrive.com/en/teamdrive-products/)  

 SurfDrive (https://www.surf.nl/en/services-and-products/surfdrive/surfdrive.html)  

 Code42 SharePlan (https://www.code42.com/resources/product-information/shareplan-

overview/) 

 AeroFS (https://www.aerofs.com/pricing/) 

 EMC 

 Egnyte (www.egnyte.co.uk) 

 Commvault (http://www.commvault.com/solutions/endpoint-data-protection) 

Oppsett 

 Microsoft Roaming Profiles (https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj649079.aspx)  

https://owncloud.com/
http://www.hds.com/products/file-and-content/hitachi-content-platform-anywhere.html
http://www.hds.com/products/file-and-content/hitachi-content-platform-anywhere.html
http://pyd.io/
http://www.getfilecloud.com/universities/
https://spideroak.com/enterprise/tour/
http://wwww.gladinet.com/serviceprovider.html
https://www.teamdrive.com/en/teamdrive-products/
https://www.surf.nl/en/services-and-products/surfdrive/surfdrive.html
https://www.code42.com/resources/product-information/shareplan-overview/
https://www.code42.com/resources/product-information/shareplan-overview/
https://www.aerofs.com/pricing/
http://www.egnyte.co.uk)/
http://www.commvault.com/solutions/endpoint-data-protection
https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj649079.aspx
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 Microsoft User Experience Virtualization (https://www.microsoft.com/en-

us/windows/enterprise/products-and-technologies/mdop/ue-v.aspx)  

 VMWare User Environment Manger (https://www.vmware.com/products/user-environment-

manager) 

Backup/overføring av oppsett 

 Commvault (http://www.commvault.com/solutions/endpoint-data-protection) 

 CrashPlan (https://www.code42.com)  

https://www.microsoft.com/en-us/windows/enterprise/products-and-technologies/mdop/ue-v.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/windows/enterprise/products-and-technologies/mdop/ue-v.aspx
https://www.vmware.com/products/user-environment-manager)
https://www.vmware.com/products/user-environment-manager)
http://www.commvault.com/solutions/endpoint-data-protection
https://www.code42.com)/
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