
Velkommen
Webmøte om pilot starter 14:00





Pilot: Logg på Feide med ID-porten
Webmøte, 3. september



Autentisering av person med konto hos skoleeier

Feide Feide-
katalog

Start innlogging

Autentiser med 
konto hos skoleeier

Hent info om bruker

Brukers Feide-infoDelmengde av 
Feide-info



Autentisering av person med ID-porten

Feide Feide-
katalog

Start innlogging

Autentiser med ID-porten

Hent info om bruker

Brukers Feide-infoDelmengde av 
Feide-info



Piloter og produksjon

• Produksjonsfunksjonalitet kommer først!

• Om pilotfunksjonalitet forstyrrer kritisk produksjonstjeneste
• Slår vi den av på kort eller intet varsel
• Informerer om hva som har skjedd

• Pilotoppsettet for organisasjoner er manuelt konfigurert
• Kan ikke styres av dere i Kundeportalen e.l.



Forventinger til pilotorganisasjoner

• Dere står for tekniske endringer som 
må gjøres hos dere

• Dere informerer egne brukere og har 
førstelinjesupport som vanlig

• Dere er med i pilotens 
samarbeidsområde i Teams

• Dere bidrar med tilbakemeldinger på 
piloten underveis og sluttevaluering



Krav til teknisk løsning hos dere

• Feide må kunne lese all Feide-informasjon i katalogen med en lesebruker
• Dette er i hht ny kontrakt/dba, men ikke på plass hos alle
• For å matche autentisert person med persondata må vi se fødselsnummer

• For effektivt oppslag av persondata bør et datafelt være indeksert i katalogen
• norEduPersonNIN



Kostnader

• Egeninnsats for oppsett, bruk og 
tilbakemeldinger

• Brukerstøtte for egne brukere

• Vi viderefakturerer kostnad for bruk 
av ID-porten som en kostnad per 
innlogging 
• Forventa 2020: ca. 35 øre inkl. 

mva. per innlogging



Andre spørsmål som har kommet

• Bør vi (ikke) være med på begge pilotene?
• Kan det slås av og på for den enkelte tjeneste/bruker/brukergruppe?
• Er det slik at man må ha en Feide-bruker for å få tilgang?
• Vil Uninett gi noen anbefalinger på hvilke tjenester dette bør knyttes til? Eller 

avgjøres dette gjennom den enkelte organisasjons risikovurderinger?
• Må vi bestille sterk autentisering hos FEIDE på forhånd, eller vil dette gjøre at 

man ikke trenger det?



Demonstrasjon av pilotløsning



Begrensninger i pilotimplementasjon 

• Ingen støtte for informasjon om nivå 4-autentisering, alt blir formidlet som nivå 3.
• Foreløpig ingen brukertesting – UX vil kunne endre seg underveis.



Påmelding

• Uke 38 - 39

Oppstart

• Uke 40 - gruppe 1
• Uke 41 - gruppe 2

Gjennomføring

• 2020Q4 - 2021Q1

Evaluering

• 2021Q2

Produksjon/
avslutning

• Juli 2021

Fremdriftsplan



Påmelding

• Påmeldingsskjema blir sendt ut til dere, og i en oppfølgingsepost til alle 
vertsorganisasjoner
• Vil bl.a. inneholde
• E-post til kontaktperson(er) for piloten
• E-postadresse til de som skal inn i samarbeidsområde i Teams
• Om dere ønsker å være i første gruppe ut 
• At dere er innforstått med rammene og kravene for å delta i piloten



Eventuelle spørsmål fra chatten





Spørsmål uten opptak


