EasyIQ UniSync

Synkronisering af UNI•Login password mellem Active
Directory og UNI•C skyen - både som uafhængigt produkt
og som EasyIQ modul.
EasyIQ UniSync
EasyIQ UniSync sørger for, at studerendes og
underviseres UNI•Login password altid er synkroniseret
med uddannelsesinstitutionens Active Directory.
Uanset om passwordændringen finder sted på
uddannelsesinstitutionens eget system eller i UNI•C
skyen, så opfanges ændringen af EasyIQ UniSync,
som derefter sørger for, at passwordet synkroniseres

Optimal sikkerhed

mellem AD’et og UNI•C skyen.

Med tovejssynkroniseringen kan AD-passwordpolitikken bruges til at sikre, at studerende
og ansatte oftere skifter password, hvilket giver større sikkerhed for alle parter. Via en
række krypteringer sørger EasyIQ UniSync for, at passwordet altid er krypteret i hele
processen, og sikkerheden er dermed optimal uanset hvor passwordændringen finder
sted.
Ved hjælp af den indbyggede logfil har it-administratoren altid adgang til at se alle
hændelser i EasyIQ UniSync, ligesom it-administratoren kan vælge hvilke OU’ere, der skal
overvåges af EasyIQ UniSync.

Fordele ved EasyIQ UniSync:
•
•
•
•
•

Alle passwordændringer fanges af EasyIQ UniSync
Altid krypteret password i hele processen
Differentiering af password – vælg hvilke OU’er, der skal overvåges
Logfiler på alle hændelser
Mulighed for integration til 3. partsløsninger (Spørg Systemtech for yderligere
info)

• Altid opdaterede password i AD og UNI•C skyen

EasyIQ UniSync som en del af EasyIQ
EasyIQ UniSync er Systemtechs første modul, der kan fungere uafhængigt af EasyIQ Basis.
Der er dog flere fordele ved at benytte EasyIQ UniSync som en del af EasyIQ porteføljen.
Blandt andet giver EasyIQ Password mulighed for, at undervisere kan skifte studerendes
UNI•Login password, og desuden er der mulighed for at synkronisere password til andre
services. Derudover giver EasyIQ UniLogin uddannelsesinstitutionen mulighed for selv
at rette eksempelvis dobbeltlogin eller brugere med manglende login og dermed undgå
supportopgaver.

Password synkronisering til Live@edu (tilkøbsmodul)
Med EasyIQ PasswordSync ”Live@edu” modulet sikres at brugeren altid har den samme
password i Live@edu som i UniLogin. Dette betyder at dokumenter f.eks. kan åbnes i en
lokal Office og gemmes tilbage på SkyDrive. Benytter man Live@edu leveret af Uni•C,
virker det ikke uden dette modul.

EasyIQ
EasyIQ Basis opretter, vedligeholder og nedlægger brugere i
AD. Udover basis-delen består
EasyIQ-porteføljen i dag af 11
administrative, pædagogiske
og it-relaterede moduler.

Migrering af brugere
Hvis der skal ske en migrering af
brugernes loginnavne og data,
er dette ikke inkluderet i pris/
tilbud med mindre andet er aftalt. Denne opgave skal afklares
og aftales.
Systemtech kan forestå migreringsarbejdet, og alternativt
kan kunden selv stå for selv arbejdet helt eller delvist.

Opret UNI•Login til
Live@edu
Med EasyIQ UniSync har oprettelsen af elever med UNI•Login
i Live@edu aldrig været lettere.
På www.systemtech.dk kan du
læse mere om, hvordan Systemtech har implementeret Live@
edu til Studenterhuset Århus’
10.000 brugere.

Systemkrav
• Windows Server 2003 eller
2008
• MS SQL 2005 eller nyere
• Tilmeldt UNI•C’s UniLogin
• Abonnement på UNI•C’s
UniSync
• Adgang til infotjenesten
Webservices
• UNI•C ADP plugin

Kontakt Systemtech
Kontakt Systemtech for mere
information om EasyIQ UniSync
eller om EasyIQ-porteføljen.
Ring på 70 30 00 00 eller skriv til
salg@systemtech.dk.
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