VDI Manual for Studerende og Vejledere
2021 Niels-Søren Bøgh, nsb@ph.au.dk
Version 9

Denne manual beskriver, hvordan du får adgang til VDI for studerende ved Institut for
Folkesundhed ved Århus Universitet.

Forberedende opsætning af to-trins-bekræftelse
For at opsætte en VDI forbindelse til Aarhus Universitet, skal du først sikrer dig, at du har
tilmeldt dig til to-trins-bekræftelse på AU.
To-trins-bekræftelse betyder, at du ved login skal bekræfte brugen af dit AU login på din
mobiltelefon via appen Microsoft Authenticator eller SMS-kode.
Vejledning til opsætning af to-trins-bekræftelsen findes her:
https://studerende.au.dk/it-support/vpn/#c2550935

Opsætning af VDI
VDI betyder - Virtuel Desktop Infrastructure.
Hvilket svarer til en ganske almindelig Windows 10 computer. Den findes dog ikke som en ”kasse”,
men som en virtual maskine på en server på AU. VDI’en befinder sig derfor altid på AU’s netværk og
kan tilgås alle steder fra i verden ved at lave en forbindelse til den fra en anden computer.
For at lave en forbindelse til VDI’en, så man kan arbejde på den, skal man installere en klient på den
maskine, man vil tilgå VDI’en fra.
Opsætningen af VDI forgår via hjemmesiden: vdi.au.dk
Her skal du downloade og installere klienten WMware Horizon. Klienten findes til både Windows,
Linux, Mac m.fl.

Horizon klienten startes efterfølgende fra
denne ikon. Du kan evt. placere den i
Taskbaren eller på skrivebordret.
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Første gang klienten startes op skal der angives en server. Navnet er ”vdi.au.dk”.

Efterfølgende, og næste gang du starter klienten, dobbeltklikker du blot på ikonet med den blå
ramme.
Du bliver nu bedt om at logge ind med dit AU login.

Når du logger på UDEN for AU’s netværk, ser login sådan ud:

Det er her, at du skal godkende dette login på din mobil telefon via

Microsoft Authenticator Appen !!!
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Hvis du ikke har sat to-trins-bekræftelse op, eller ikke når at godkende inden timeout, får du

denne fejlmeddelelse:

I dette tilfælde kan du få hjælp hos HE-IT Supporten, via support.au.dk eller support@au.dk

Hvis du er allerede er på AU’s netværk, ser login sådan ud:

Her skal du ikke bruge to-trins-bekræftelse, da du allerede er på AU’s netværk.
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Andre muligheder for fejl ved login
Du kan også får en fejlmeddelelse der siger: "You are not attended to use this system"
Dette betyder, at dit AU-login er OK – men, at du ikke har fået adgang til at bruge VDIsystemerne.
I dette tilfælde kan du få hjælp her: nsb@ph.au.dk

Der er forskellige VDI’er
Når du er logget ind på vdi.au.dk serveren, kan du se forskellige VDI’er i klienten.
Hvor mange og hvilke du kan se afhænger af, hvilke adgange, du har fået tildelt.

Du vil typisk kunne se en eller flere af disse 3 VDI’er:
Navn
PH Statistik desktop Win10
Windows 10 HE - Students
PH Statistik Kursus

Funktion
VDI for ansatte
VDI for studerende
VDI der bruges til Statistik Kurser

Begrænsninger
VDI’erne har ikke adgang til USB-Sticks m.m.
VDI for ansatte kan tilgå både StudShares og CryptShares 1.
VDI for studerende kan kun tilgå StudShares og ikke CryptShares.
VDI for studerende har ikke en internetadgang
Ansatte må/kan ikke selv tage data ud CryptShares (kontakt nsb@ph.au.dk ).
Studerende må/kan ikke selv tage data ud fra StudShares (Vejleder kan).

1

StudShares og CryptShares beskrives nedenfor
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Sådan ser VDI-maskinen ud
Der er tale om en helt almindelig Windows 10 maskine.
På maskinen er der Word, Excel, PowerPoint…. og specielle programmer som Stata, R, VLC m.m.

!!! WARNING !!!

VDI er nonpersistent
En VDI maskine lever maksimalt i 10 timer.
En VDI maskine opretholder mulighed for gen-login i 2 timer.
Hvis man logger ud, genstarter, slukker eller forlader en VDI-maskine
i mere end 2/10 timer, så kan alle data og ændringer være
SLETTET PERMANENT !!!
Det eneste sted man kan gemme data er på

CryptShares eller StudShares
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CryptShares, StudShares og Shares
CryptShares og StudShares er et netværksdrev hvor man kan gemme sine filer i VDI’en.
Projekter kan have et CryptShare og/eller er StudShare, hvortil der knyttet en eller flere personer via
deres Auid. Man kan altså dele data her med andre, der er godkendte, uden at data forlader VDI’en.
Netværksdrev
CryptShares

Forskel på drev type
Netværksdrev til personhenførbare data for ansatte.
Krypteret så kun specifikke ansatte kan tilgå data. Data kan læses eller
skrives fra de ansattes VDI eller fra godkendte PC’er i kombination med et
gyldigt AUid.
Data kan/må ikke kopieres ud uden forudgående kontrol af data fra
Datamanagement. Skriv til nsb@ph.au.dk

StudShares

Netværksdrev til pseudo-anonymiseret data til studerende.
Drev som kun studerende og ansatte kan tilgå. Data kan læses eller skrives
fra de studerendes og de ansattes VDI i kombination med et gyldig AUid.
Ansatte kan via Stifinder i Windows kopiere data ind og ud fra et
StudShare under ansvar for overholdelse af GDPR og politikkerne fra AU
og Institut for Folkesundhed.
Data kan/må af studerende ikke kopieres ud. Data skal kontrollers af
vejleder og vejleder tager data ud efter kontrollen.

Shares

Netværksdrev der kan bestilles og bruges af alle til data der ikke er
personhenførbare. Bruges uden VDI’en.

I Windows Stifinder (File Explore) på VDI-en findes CryptShares og StudShares under Drev O:
Der ligger en genvej på Windows Skrivebordet til både Stifinder og Drev O:
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Sådan ser du forskel på de forskellige Shares
Shares der har en pil på folderikonen er et Share
Shares der har en pil på folderikonen og hedder HE_PH-Students-NNN er et StudShare.
Shares der har en lås på folderikonet er et CryptShare.

HUSK !!!! Dette er der eneste sted, hvor man kan gemme data i VDI’erne.
OG personhenførbare data må KUN lægges på CrptShares og StudShares.

En bruger kan godt have adgange til flere Shares og flere typer af Shares på en gang. De vil alle
kunne ses via Stifinder på drev O:
Her skal man huske, at der kan være betingelser i aftalerne indgået om databehandling om, at data
kun må anvendes til et bestemt formål og at data f.eks. ikke må deles imellem flere projekter. Derfor
lægger man typisk ét projekt i én mappe. Adgange til mapperne kan derefter åbnes og lukkes af
Datamanagement ved henvendelse til nsb@ph.au.dk, således at regler og aftaler overholdes.

Sådan får du data ind på og ud fra CryptShares, StudShares og Shares
Hovedprincipperne for at få data ind og ud fra VDI’en er:


Ansatte kan/må kopiere data IND på både CryptShares og StudShares fra deres arbejdes
computer, hvis denne er registeret på uni.au.dk domain.



Ansatte kan/må tage ANONYMISEREDE data ud fra StudShares fra deres arbejdes computer,
hvis denne er registeret på uni.au.dk domain. Den ansatte er ansvarlig for, at data, der tages
ud (hjemtages), overholder GDPR regler samt politikker for AU og Institut for Folkesundhed.



Ansatte kan/må IKKE tage data ud fra CryptShares fra deres arbejdes computer selv om
denne er registeret på uni.au.dk domain. Alle data der tages ud (hjemtages) fra CryptShares
skal anonymiseres og kontrolleres af Datamanagement for overholdelse af GDPR regler,
samt politikker for AU og Institut for Folkesundhed inden hjemtagningen.
Skriv til nsb@ph.au.dk før hjemtagning.



Alle kan/må lægge data ind og tage data ud fra Shares. Shares må dog ikke bruges til
personhenførbare data, da disse drev ikke har hverken kryptering, streng adgangskontrol
eller logning af aktivitet.

Bemærk: For at ansatte kan tage informationer ud (hjemtage) skal informationerne være
anonymiseret, hvis de f.eks. stammer fra personhenførbare data. Hertil afholdes obligatoriske
kurser i datasikkerhed hos Datamanagement ved Institut for Folkesundhed, hvor regler og
procedurer gennemgås.
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Hvor ligger jeg filer til hjemtagning?
Når du skal have hjemtaget informationer fra CryptShares, StudShares eller fra Danmarks Statistik
(DST), så vil vi meget gerne have, at I laver en mapperstruktur som denne:
…\[min projektmappe]\Hjemtagning\[yyyy-MM-dd]\[mine filer til hjemtagning]
Hvor yyyy-MM-dd er år, måned og dag for hjemtagningen.

Hvad er overordnede regler for hjemtagning?

Hvad er de tilladte fil-formater?

NOTE – ALLOWED FORMATS for DATA REPATRIATION from VDI
Excel
Graphics
HTML
Source Code

xls xlsx xlsm xlm xml
eps png wmf tif jpg gif emf tif jpeg svg bmp ppt pptx pptm tiff
htm html mht
sas r do doh ado

Logs
SAS
SPSS
R
GAUSS
Stata

Log
lst sas7bdat sas7bcat
sps sav spo
rdata rda spv
raw
dta smcl ster
tab txt
pdf xps
doc docx rtf

Text
PDF
Word
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