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Självservice

Självservice	  kan	  stödja	  alla	  områden	  i	  en	  organisa6on,	  all6från	  
områden	  som	  verksamhets-‐	  och	  personalfrågor	  6ll	  program-‐	  och	  
systemfrågor	  
	  
•  Delegera	  ut	  beställningar	  
•  AAesteringsfunk6oner	  
•  Minska	  led6der	  i	  leveranserna	  
•  Snabba	  och	  enkla	  verktyg	  
•  Molntjänster	  och	  mobilitet	  



Ta  kontroll  

•  Självservice	  behöver	  inte	  ge	  svar	  på	  alla	  frågor	  inom	  
eA	  område,	  utan	  bör	  främst	  besvara	  enkla	  och	  
återkommande	  frågor	  

•  Bygg	  upp	  en	  organisa6on	  för	  självbetjäningstjänsten	  
för	  aA	  säkerställa	  aA	  den	  förvaltas	  och	  utvecklas.	  
Utse	  en	  systemägare	  som	  ansvarar	  för	  det	  tekniska	  
och	  en	  referensgrupp	  som	  faAar	  övergripande	  beslut	  
om	  innehåll	  och	  utseende	  

•  	  Alla	  beställningar	  hör	  hemma	  i	  självserviceportalen	  
på	  eA	  eller	  annat	  säA	  

•  Kartlägg	  och	  prioritera	  beställningsprocesser	  

	  



Livscykler  

•  Livcykelhantering	  på	  iden6teter,	  hårdvara,	  
programvara,	  behörigheter	  hör	  ihop	  

•  Livscykeln	  finns	  i	  alla	  beställningsprocesser	  

•  	  Skapa,	  förändra,	  avsluta	  
	  



Låt  verksamheten  styra

•  UIorma	  beställningsprocesser	  6llsammans	  
•  Få	  järnkoll	  på	  all	  IT-‐relaterad	  utrustning,	  SLA	  	  
och	  tjänster	  som	  finns	  inom	  verksamheten	  

•  Ordning	  &	  reda	  över	  beställningar	  är	  navet	  i	  	  
självserviceportalen,	  där	  all	  informa6on	  lagras	  	  
för	  aA	  sedan	  användas	  i	  övriga	  moduler,	  	  
som	  underlag	  för	  ekonomi	  eller	  data	  för	  	  
externa	  leverantörer.	  

	  



Fokusområden
Användarkonto	  

•  Skapa,	  uppdatera,	  inak6vera,	  avsluta	  

	  
Beställ	  programvara	  

•  Installa6on,	  avinstalla6on	  

Beställ	  behörighet	  
•  Begära,	  avsluta	  

	  

Vanliga	  IT-‐frågor	  6ll	  
servicedesk	  

•  Åtkomst	  6ll	  Intranät,	  WiFi,	  Skrivare	  ect.	  

	  

	  
	  

	  

Övriga	  beställningar	  
•  Terminalglasögon	  
•  Hjälpmedel	  
•  Arbetskläder	  
•  Frånvaro/ledighet	  
•  Resebeställningar	  
•  Passerkort	  
•  Give	  aways	  t.ex.	  blommor,	  presentkort	  

	  



Tjänstelager	  

Iden6tetsplaZorm	  och	  
andra	  systemintegra6oner	  

Baspla=orm



Självservicemenyn

•  Vårt	  erbjudande	  	  
•  Paketerade	  lösningar	  
•  Fasta	  ak6viteter	  	  
•  Löpande	  ak6viteter	  
•  Mjukvara	  och	  Licenser	  

•  Projekt	  
•  Drivs	  likt	  eA	  IAM-‐projekt	  enligt	  samma	  
metodik	  men	  tätare	  med	  verksamheten	  

	  

	  
	  

	  



Grundpaket  för  självservice

•  Kunden	  6llhandahåller	  servrar	  för	  Sharepoint	  och	  SQL-‐server	  

•  UppsäAning	  av	  SharePoint	  2013	  Founda6on	  och	  koppling	  mot	  eA	  
existerande	  AD	  

•  UppsäAning	  av	  Nintexmoduler	  
•  UppsäAning	  av	  grundläggande	  basräagheter	  i	  portalen	  
•  Grundkonfigura6on	  av	  självserviceportalen	  	  
•  Grundläggande	  layout	  på	  gränssniAet	  i	  självserviceportalen	  

	  

	  
	  

	  



Tjänstelager  med  koppling  mot  FIM

Integrera	  tjänstelagret	  och	  skapa	  en	  koppling	  6ll	  existerande	  iden6tetsplaZorm	  (FIM):	  
	  
Grundläggande	  workflows	  som	  ingår	  	  
•  Skapa	  externa	  konton	  i	  självserviceportalen	  
•  Peka	  ut	  ansvarig	  kontoägare.	  Skapar	  konto	  i	  AD	  med	  användarnamn	  och	  ini6alt	  

lösenord	  via	  regelverk	  i	  metakatalogen	  
•  Kontoägare	  får	  aAestera	  konto	  om	  det	  ska	  vara	  ak6vt	  efer	  x	  antal	  dagar	  
•  Inak6verar	  externa	  konto	  	  

	  

	  
	  

	  	  

	  
	  

	  

Eventuella	  anpassningar	  kan	  komma	  aA	  krävas	  för	  
existerande	  provisioneringsregelverk	  i	  befintlig	  FIM-‐miljö	  	  	  
	  
Anpassningar	  6ll	  existerande	  FIM-‐service	  tjänsten	  och	  
innehållet	  av	  data	  som	  lagras	  på	  existerande	  iden6teter	  

Tjänstelager	  

Tjänstelager	  



Tjänstelager  med  koppling  mot  Quality  ID

Integrera	  självservice	  med	  uppgifer	  från	  SkaAeverket	  via	  tjänsten	  Quality	  ID:	  	  
	  
Grundläggande	  workflows	  för	  hantering	  av	  konton	  utökas	  med	  persondata	  från	  skaAeverket	  
•  Sök	  på	  personnummer	  direkt	  mot	  folkbokföringen	  hos	  SkaAeverket	  vid	  skapande	  avkonton	  
•  Skapa	  grundläggande	  förutsäAningar	  för	  aA	  digitalisera	  anställningsprocessen	  	  

	  

	  

	  

Quality	  ID	  



Tjänstelager  med  koppling  mot    
System  Center  ConfiguraHon  Manager

	  

•  Integrera	  delar	  av	  System	  Center	  Configura6on	  Manager	  6ll	  
självserviceportalen	  för	  aA	  beställa	  hårdvara	  och	  programvara	  	  

•  Hardware	  inventory:	  Collects	  detailed	  informa6on	  about	  the	  
hardware	  of	  devices	  in	  your	  enterprise.	  
	  
	  

•  So/ware	  inventory:	  Collects	  and	  reports	  informa6on	  about	  the	  files	  
that	  are	  stored	  on	  client	  computers	  in	  your	  organiza6on.	  
	  
	  

•  Asset	  Intelligence:	  Provides	  tools	  to	  collect	  inventory	  data	  and	  to	  
monitor	  sofware	  license	  usage	  in	  your	  enterprise.	  

•  Applika8onshantering:	  Skapa,	  hantera	  och	  publicera	  samt	  övervaka	  
applika6oner	  i	  verksamheten	  
	  

	  

	  
	  

	  



Tjänstelager	  

Iden6tetsplaZorm	  och	  
andra	  systemintegra6oner	  

Baspla=orm



Servermiljö  (med  AzuredriL  som  opHon)

Administrativt	  nät

AD-‐ADM

Pedagogiskt	  nät

FIM-‐Sync FIM-‐Portal

Sharepoint	  2013

SQL-‐Server

On-premise (lokal miljö) SQL-‐server

Azure	  VPN	  Server

Brandvägg

•  SharePoint	  2013	  
•  Windows	  server	  2012	  
•  12	  GB	  RAM	  
•  Dubbla	  CPU	  
•  OS	  80	  GB	  
•  Data	  200	  GB	  
•  SharePoint	  Founda6on	  2013	  
•  Nintex	  Form,	  workflows,	  live	  

	  
•  SQL-‐	  server	  

•  Windows	  server	  2012	  
•  R2	  
•  16	  GB	  RAM	  
•  Dubbla	  CPU	  
•  OS	  80	  GB	  
•  Data	  300	  GB	  
•  Logg	  400	  GB	  (Backup)	  
•  SQL	  2012	  Standard	  Edi6on	  

•  OPTION:	  Azure	  VPN	  server	  
•  Windows	  server	  2012	  
•  R2	  
•  4	  GB	  RAM	  	  
•  Dubbla	  CPU	  
•  OS	  80	  
•  Data	  200	  GB	  



•  Grundläggande	  utseende	  
•  Visar	  konfigura6on	  i	  Nintex	  Form	  och	  Workflows	  för	  aA	  hantera	  beställningar	  
•  Beställningshistorik	  och	  status	  
	  

•  Chefen	  Patrik	  Svensson	  beställer	  externt	  konto	  
•  Visa	  integra6on	  6ll	  Q-‐ID	  och	  FIM	  
•  Inmatning	  av	  olika	  uppgifer	  beroende	  på	  kontotyper	  

•  Nisse	  Karlsson	  beställer	  behörighet	  
•  Visa	  befintliga	  behörigheter	  
•  Godkännandeprocess	  av	  chefen	  Patrik	  Svensson	  

Demo


