
FEIDE PÅ KG 
Hvorfor Feide nå? 
«Tiden var inne»: 

 - Ønske fra brukerne om å kunne velge passord selv 
 - Minst 4 brukernavn/passord å holde styr på: 
   (Windows, it’s learning / SkoleArena, 
    IST Rom og Ressurs, PAS/PGS)        + epost….. 
 - Ønske om å bytte epost-løsning  (ikke Feide, men…) 
 

 - Vi kommer ikke utenom, før eller siden…... 
 og: 
 - Vi fikk et tilbud vi ikke kunne si nei til….. 



FEIDE PÅ KG 
Et lite tilbakeblikk: 
Presentasjonen i fjor hadde fokus på: 
 - Nødvendigheten av et konsistent datagrunnlag 
 - En tilsynelatende komplisert prosess: 

• Oppfylle krav til behandling av persondata 
• Oppfylle krav om innføring av IKT-reglement 
• Oppfylle krav til den tekniske løsningen  
• Oppfylle krav om førstelinjesupport 

 
Søke om Feide-godkjenning og skrive kontrakt med 
   Feide-organisasjonen i UNINETT 

 
Det er mange MÅ og SKAL som er pålagt skoleeier 

 

 



FEIDE PÅ KG 
Mange mulige løsninger: 

• Cerebrum 
• OpenFeide 
• Buddy løsningen (MIIS/ILM) 
• Life Cycle Server fra DotNetInternals 
• Novell IDM 
• BasFronter 
• eFeide fra Identum 
• Visma Unique Skole 

 

Hvilken skal man velge? 

Buddy-løsningen (MIIS/ILM),   nå: MIIS/FIM 
 



FEIDE PÅ KG 
 
Så vi tenkte det var lurt å få hjelp av noen som 
hadde gjort dette før, med et løsningsvalg som var 
gjennomprøvd: 
 

Norsk Data Senter  (Moss) 
 -  har levert Feide til mange fylker og kommuner 

 
”NDS sin FEIDE løsning gir en rekke tilleggsfunksjoner som vil gjøre 
hverdagen lettere for deg og din organisasjon! FEIDE basert på MS 

Forefront Identity Manager 2010 og”Buddy løsningen” er en av de enkleste 
veiene til Live@edu i din skole!”  

 
- Lasse Finsås, Microsoft Norge Education 



Et enkelt prinsipp: 
 

All brukerinformasjon befinner 
seg lokalt på skolen i den 
standardiserte katalog-tjenesten 
LDAP. 
 

Moria (Uninett / Feide) kjenner 
bare til den godkjente skolen 
(valgt tilhørighet) og videresender 
forespørselen dit for godkjenning. 

For eksempel: 
IST Rom og Ressurs 



Alle brukere 
opprettes her 
(IST Extens): 

Synk 1 
(uttrekk) 

Synk 2 

Synk 2 

Synk 2 Brukere opprettes 
i AD i en forhånds- 
definert struktur 

Brukere opprettes i LDAP- 
katalogen  for Feide-bruk 

Epost-kontoer opprettes 
i Microsoft sin skytjeneste 

Brukernavn og passord genereres her 



FEIDE PÅ KG 
Hva har det kostet? 
 
 
 
 
 
 
 
 Feide-avgift kommer i tillegg 

Prosjekt ved NDS 50.000 
Microsoft FIM 2010 (skolelisens) 30.000 
2 servere - 
IST ABC Uttrekk  (uforutsett) 15.000 
Diverse 5.000 



FEIDE PÅ KG 
Hva vi har spart: 
 - Groupwise lisenser 

 - Groupwise konsulentavtale 

 - Comendo AV- / AS-filter 

 - 2 servere  (går opp-i-opp) 
 

Dette er løpende kostnader 



FEIDE PÅ KG 
Hva vi har fått: 
 - Feide: 

 - «En kode i mitt hode» 

 - NB: IKKE Single-Sign-On 

 - Automatisk opprettelse av brukere i AD 
 - Navnestandard: 3 + 3 + evt. løpenr. 

 - Aktive / deaktive brukere 

 - Automatisk opprettelse av epost-kontoer 

 - Buddy – muligheter for å delegere brukerstøtte 



FEIDE PÅ KG 
Hva vi har fått: 
 - Gratis epost-løsning: 

 - live@edu – MS Exchange, WEB / Outlook / Mobil 

 - Synkronisert passord 

 - WEB-basert administrasjon 

 - Forefront Online Protection for Exchange 

 - SkyDrive: 25 GB lagring på WEB pr. konto 

 - Online Office  (Office365 for Education kommer…) 
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