Institut for Fysik og Astronomi
Aarhus Universitet

Referat af IT-udvalgsmøde mandag 19. oktober 2015 9:30-10:30 i lokale 732
Til stede: Lars Bojer Madsen, Rasmus Handberg, Karsten Riisager, Torben Worm, Niels Carl Hansen og
Grete Flarup

DAGSORDEN
1. Velkommen til ny bestyrelse
a) Bemanding
Niels Egede Christensen og Søren Frandsen er trådt ud og i stedet er udpeget Rasmus Handberg
og Lars Bojer Madsen
b) kommissorium (se vedlagte)
2. Status
a) ST-net projektet
Projektet har stået på i ca. 2 år. Hidtil har alt kablet udstyr været tilsluttet nettet ”VLAN 521”.
I tilfælde af at noget gik i stykker, havde det indvirkning på alt; nettet var for sløvt, usikkert,
ustabilt og gammeldags.
Det nye net – ST-net giver hastighed, sikkerhed og stabilitet.
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3) Kontornet
Turen er nu kommet til kontorerne. Det er nødvendigt at alle medarbejdere indrapporterer
mac-adressen på deres kontor-maskinerne til AUIT. For langt de fleste vil overgangen gå nemt.
Det kunne evt. meddeles mundtligt, f.eks. på et VIP-møde, for at medarbejderne derved er
varskoet om netværksomlægningen. Alle kontorer i bygn. 1523 er netop blevet omlagt, næste
skridt bliver kontorerne i bygn. 1522.
b) e-learning
Fx Bjørks program; der er 1000 brugere og alle nyoptagne skal bruge det for at lære
grundlæggende matematik, mekanik, mv.. Det kører pt. på CSCAA, men bør fremover løftes
over til AUIT, og driftes derfra.
c) samarbejde m. AUIT
AU-IT har haft en del udskiftning bl.a. teknikkerne (4-5 forskellige i løbet af kort tid), og I
ledelsen..
Der mangler personligt ansvar i support; det går lidt bedre med rutineprægede opgaver, dog
bliver nogle alligevel ikke løst hurtigt nok. Det er ønskeligt med længere åbningstid, så akutte
problemer straks kan løses – også ifht. driften af systemer. Vi bør have et møde med ledelsen
for ST-IT Support.
d) kvalitet og brugervenlighed af centrale systemer
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Kvalitet og brugervenlighed er dårlig. Vi vil klage over at skulle bruge forskellige browsere til de
forskellige centrale systemer. Indfak2 er en katastrofe, systemet er meget dårligt
implementeret på AU/ST/IFA. Dokumentation er svær at finde.

3. Budget
Der hersker lidt uklarhed mht. budgettet. Der er indkøbt en meget dyr licens til Origin Pro, som ingen
rigtig ved hvem på IFA der benytter. Burde nemt kunne erstattes af passende Open Source-software
eller af nogle af de produkter vi I forvejen har licens til (Matlab, Mathematica)
4. Licenser
Der ønskes licens til Intel's compiler suite (C/C++, Fortran). Det burde der være plads til I budgettet.
NCWH følger op administrativt og teknisk.
5. Evt.
LB redegjorde for et projekt vedr. etablering af en ”elektronisk log” I Confluence -systemet. Det er et
krav at forskningsdata skal gemmes. Brug af Confluence-systemet er en måde (men ikke den eneste) at
sikre at dette krav opfyldes.
Niels Carl/Grete Flarup

