
IT-tjenester og brukerstøtte

Kurs for nytilsatte ved UiB



Innhold

• IT-avdelingen (reglement, driftsopplegg, 
serviceerklæringen)

• Når du trenger hjelp: Brukerstøtte ved IT avdelingen 
(BRITA). 

• Tilgang (SEBRA )
• Auditorier og undervisningsrom
• Innkjøp av datautstyr og programvare
• Felles Studentsystem FS
• Intranettet og IT avdelings webside
• Trådløst nettverk



Hva gjør IT-avdelingen (utdrag)

• Leverer standard IT-tjenester til hele UiB
– Lagring, epost, kalender, vev, datanett, telefoni
– Installering og drift av klientmaskiner og nettverkskrivere
– Gir brukerstøtte til ansatte (BRITA) og studenter (PC vakter)
– Drift av pc stuer og drift av auditorium

• Sørger for stabil og sikker drift
– Virus- og spam kontroll
– Sikkerhetskopiering
– Sikre driftsrutiner (redudans, avtaler med eksterne leverandører)



Her er serviceerklæringen



Når du trenger hjelp: Brukerstøtte

• BRITA – Brukerstøtte ved IT-avdelingen
• Telefon (555) 84700
• Eller registrer saker selv på http://bs.uib.no
• Noen begrensninger i hva vi gir hjelp til:

– privat utstyr
– bruk av programvare
– Personlige skrivere, IT avdelingen drifter kun 

nettverksskrivere
– Gammelt utstyr. Som regel er utstyr over 5 år foreldet. 
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Tilgang på IT systemer

• Opprett konto på http://sebra.uib.no
1. søknad (den nyansatte)
2. godkjenning (ansvarlig på avdeling/enhet)
3. oppretting (den nyansatte)

• Brukernavn (eksempel på brukerkonto ”mab043”)
• Passord (hemmelig og personlig! Eksempel på gode passord: 

Wia62Koz, Y$d42T?x)
• OPPGI ALDRI PASSORDET DITT TIL NOEN!!
• Epostadresse
• Søk om fellesområde, intranettområde og kurskonto
• Sebra godkjenner



IT-reglement o.l.

• IT-reglementet skal være kjent av alle
– Skal ”aksepteres” når man oppretter konto
– Kan leses på http://it.uib.no under Reglar, policy m.m

• ”Grunnlov”: IT-anlegget er til bruk for universitetets 
formål



Linux og Macintosh

• Linux driftsopplegg er utviklet og rulles ut i dag
• Macintosh driftsopplegg vil komme etter hvert



Auditorier og undervisningsrom

• Stort sett standardisert utstyr
• Brukerstøtte varierer

(se it.uib.no for 
oversikt)

• Gjør deg kjent med 
forhold og utstyr i 
rommene du skal 
bruke!



Innkjøp av datautstyr og programvare

• UiB har avtaler på alt datautstyr, skrivere o.l.
• Det skal ikke kjøpes utstyr fra leverandører utenom 

avtalene!
• Av driftshensyn standardiseres det på visse modeller 
• Se på innkjøpsveiledning på http://it.uib.no -> innkjøp
• Søk råd hos IT-avdelingen eller Kontor for innkjøp hvis 

du er i tvil.



Felles Studentsystem FS

• Dersom en skal jobbe studieadministrativt
• Les om FS på http://www.uib.no/fs/



Intranettet
• Logg inn på

http://intranett.uib.no
• Informasjon til-

passet den av-
delingen du er 
registrert på



it.uib.no

• Følg med på
driftsmeldinger
og annen
informasjon

• Slå opp hjelp,
svar, innkjøps-
veiledning m.m.



Trådløst nettverk

• Steder med trådløst nett 
skal være merket med 
skilt

• Nettet annonserer seg 
ikke så det dukker opp 
automatisk på PC-en!

• Du må skrive inn ”UiB”
som SSID for at du skal 
”se” og få kontakt med 
nettet


