
Referat for IT-møde 9, april. 2015.  
Geologisk Institut: 1671-234, berammet 10:30-12:00  
Deltagere: Søren Ertmann, Anders Enghave, Bo Holm Jacobsen, Charlotte Rasmussen, Bent 
Odgaard. 
Egon Nørmark deltog under punktet ”Nyt PC-klassesæt”. 
 
Nyt PC-klassesæt 
Egon og Søren Ertmann orienterede om status. 
Egon foreslår, at en enkelt maskine testes hos Thomas (Katrinebjerg). 
SE mente, at det var mere ”efter bogen” at det skete hos ST IT-support (1521-310). 
SE giver Rene besked om at tage kontakt til Egon med henblik på en test af en enkelt maskine. 
Bent spurgte, hvordan software opdateringer foregår. 
SE: Man beder om at få det med i næste image. Det kræver dog op til i alt to måneders leveringstid 
med de mange trin, herunder brugeres test af det nye image. 
Da undervisere kan blive administrator, åbner det for en nødløsning, hvor undervisere kan lægge 
software ind på egen hånd. Denne software vil så dog overskrives ved næste udrulning af image. 
For HGG gælder, at de med deres kontakt til deres egen regnefacilitet kan benytte deres software 
straks den er opdateret der. 
  
Runde: 
Charlotte: Ser på McAfee på lab-maskiner (ikke-ad), ca. 10 maskiner. Men de ser stort set alle ud til 
IKKE at opdatere. Både Windows 7 og XP. Den hænger, da Charlotte ikke har haft tid. 
Bent: Hvordan kommer ikke-ad maskiner på McAfee? Kan de blive på Sophos? 
SE: Der er en vejledning. Bo har nu denne vejledning og sender den rundt. Sophos virker frem til 
årsskiftet. 
Desuden. Fysik arbejder med netværk med gradueret sikkerhed, helt nede fra lokale net mellem lab-
computere, som slet ikke har forbindelse til eksterne netværk. Det kan være relevant for xp-
maskiner. 
SE: ST-support bliver overflyttet fra at være en del af AUIT til at være en del af ST-
administrationscenter. Betegnelsen er nu ST IT-support, med de samme kontaktinformation. 
VPN.AU.DK: Erstattes på langt sigt to:  
REMOTE.AU.DK: Til medarbejdere med særlige behov og dermed større sikkerhedskrav. Derfor 
med flertrinsvalidering, lidt ligesom med NemID.  
REMOTE.AU.DK/AU-ACCESS: Gængse VPN, lidt som EDUROAM. Mindre sikkerhedskrav. 
Alle, der er oprettet i brugerdatabasen ”IDM”, dvs. alle ansatte og studerende. 
Personer, som har problemer med den nuværende VPN, kan blive flyttet allerede nu. 
 
Næste møde: 
Charlotte booker os i august. 
 


