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Onedrive                                                                                             
Lämplig för:       Egen data som inte är klassad som känslig data       

Lagringsplats:  Krypterad molnlagring hos Microsoft                                                        

Kontokrav:          JU-konto                                                                                            

Extern åtkomst: Via internetanslutning                                                         

Lagringsvolym:  1 TB                                                                                                                         

Återställning:  Versionshantering och kortfristig backupåterläsning  

Common Staff  Public                                                                                          
Lämplig för:  Gemensam data på bolags- eller avdelningsnivå där  

   aktuell data inte är klassad som känslig data            

Lagringsplats:  Lokal krypterad lagring vid JU                                                   

Kontokrav:          JU-konto                                                                              

Extern åtkomst: Via VPN-koppling mot JUs nätverk                                                                                              

Lagringsvolym:  50 GB som kan utökas vid behov                                                                              

Återställning:  Backup med två månaders återläsningsmöjlighet  

Office365 Teams                                                                                            
Lämplig för:  Gemensam data för en grupp av användare där aktuell 

   data inte är klassad som känslig data         

Lagringsplats:  Krypterad molnlagring hos Microsoft                                                       

Kontokrav:          JU-konto samt inbjudna gäster                                                                                                   

Extern åtkomst:  Via internetanslutning                                                         

Lagringsvolym:  1 TB                                                                              

Återställning:  Kortfristig backupåterläsning  

 

https://www.google.se/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fus.123rf.com%2F450wm%2Flucadp%2Flucadp1112%2Flucadp111200032%2F11505712-en-datorserver-med-en-molnform%2C-begreppet-remote-datalagring-(3d).jpg%3Fver%3D6&imgrefurl=http%3A%2F%2Fse.123rf.com%2Fphoto_115057
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Hemkatalog (Personal JU Files)                                                                                             

Lämplig för:       Egen data som är klassad som känslig data                    

Lagringsplats:  Lokal krypterad lagring vid JU                                                                  

Kontokrav:          JU-konto                                                                                                               

Extern åtkomst: Via VPN-koppling mot JUs nätverk                                                                                              

Lagringsvolym:  50 GB som kan utökas vid behov                                                                              

Återställning:  Backup med två månaders återläsningsmöjlighet  

Common Staff  Restricted                                                                                          
Lämplig för:  Gemensam data för en grupp av användare där aktuell 

   data är klassad som känslig data                              

Lagringsplats:  Lokal krypterad lagring vid JU                                                                  

Kontokrav:          JU-konto                                                                                                                      

Extern åtkomst: Via VPN-koppling mot JUs nätverk                                                                                              

Lagringsvolym:  50 GB som kan utökas vid behov                                                                              

Återställning:  Backup med två månaders återläsningsmöjlighet  

JU Sharefiles                                                                                            
Lämplig för:  Gemensam data för forskningsprojekt med externa      

   användare där aktuell data är klassad som känslig data             

Lagringsplats:  Lokal krypterad lagring vid JU med behörighetsstyrning                                                                       

   till mappar och delegerad administration                                                                                 

Kontokrav:          JU-konto samt inbjudna gäster                                          

Extern åtkomst:  Via internetanslutning                                                         

Lagringsvolym:  50 GB och10 användare som kan utökas mot kostnad                                                                             

Återställning:  Versionshantering samt backup med två månaders  

   återläsningsmöjlighet  

Specifika behov:                                                                  
NAS:   Lagring lokalt vid JU av stora volymer data med lägre  

   prestanda och lägre driftsäkerhet                                                           

Företag:  Vid specifika säkerhetskrav rekommenderas lagring  

   hos det samverkande företag som ställer dessa krav 
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Känslig data 

Information som omfattas av sekretess enligt                          

offentlighets- och sekretesslagen eller lagöverträdelser 

och känsliga personuppgifter som omfattas av                       

dataskyddsförordningen  


