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DAGSORDEN
1. Siden sidst
a) ST-netværk.
Netværksomlægningen har fyldt meget, men er endelig afsluttet.
b) VPN-adgang.
VPN-adgangen var det sidste der blev klaret. LIFA-maskinen kan ikke længere bruges som
jumphost. For at løse dette problem for de eksterne brugere, er der lavet en konsulent-vpnadgang. For at få konsulentadgang, skal man hente en særlig formular hos Niels Carl Hansen,
som derefter opretter it-adgang.
På ISA er der problemer med at nettet er åbent, hvor der skulle være lukket, og lukket, hvor der
skulle være åbent.
Torben Worm efterspørger en revision af netværket; det vil Niels Carl Hansen undersøge.
c) AU IT status.
Søren Christensen er ikke længere ST-servicechef. Han afløses af Knud Møller.
d) AU e-Science organisation.
AU har fået en e-Science udvalg, hvor Lars Bojer Madsen er medlem. Udvalgets formål er at
rådgive AU’s ledelse på e-Science området. Udvalget har haft møde med direktøren, hvor man
diskuterede digitaliseringsstrategi; direktøren har fundet penge til at prioritere digitalisering for
administrationen.
ST har også fået et e-Science udvalg, hvor Lars Bojer Madsen og Niels Carl Hansen er
medlemmer. Udvalget er ret nyt og har indtil nu brugt en stor del af sin tid på kortlægning af
HPC-aktiviteterne på ST. Udvalget kan beskæftige sig med e-Science relaterede emner, bl.a. i
forhold til datamanagement, hvor nye lovkrav afstedkommer store udfordringer.
e) DeiC-relaterede nyheder.
Forskningsnettets backbone opgraderes til 100 Gbit/s.
Vi har fået en ”sort” linje mellem Risø (Computerome) og AU (GenomeDK) af DeiC.
AU og DeiC har lavet en aftale om brug af Abacus 2.0 på SDU i Odense. AU har forpligtet sig til
at bruge 5 millioner kroner på Abacus 2.0. Health betaler halvdelen og forskere på ST betaler
den anden halvdel. Det er meget billigt at bruge Abacus 2.0. IFA betaler ikke, for vi vil hellere
udbygge vore lokale anlæg.
DeiCs første periode er udløbet. Der er nedsat et udvalg – hvor Niels Chr. Nielsen deltager –
som laver et oplæg til Rektorkollegiet om udformning af DeiC2.
2. AU IT og AU ITs onsite support
a) Vores onsite support får ikke mange henvendelser.
b) Der bør laves en ”executive indgang” til AU IT.
c) AU IT kan tilbyde en arkivfunktion, men det er meget dyrt. DeiC tilbyder 50 GB gratis på
”data.deic.dk”, det er baseret på OwnCloud. Adgang sker via Wayf.
3. Behov, nye tiltag
Der er ting der ikke kan løses af IT/Helpdesk, fx autoreply
4. Evt.
Intet.
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