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Enterprise vs. samenwerking
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Huidige situatie

• Researcher klopt aan bij resource
• Probeert (misschien) in te loggen met instellingsaccount
• Technisch kan het (b.v. via SURFconext)
• 70+% (?)

• Status nu: 70+% IdP’s niet gekoppeld… 
• Herkenbaar?



Wat gebeurt er dus…

• 4 routes:
- Researcher maakt maar een lokaal account aan
- Researcher logt in met social account
- Logt in met eduGAIN, vindt instelling niet en:

- Researcher gaat op zoek naar wie hem kan 
helpen (wie? waar?)

- Researcher VINDT de persoon die hem kan 
helpen, maar…

- <meer?>
• Herkenbaar? Hoe gaat dat bij jullie?



Mogelijke oplossingen



Mogelijke oplossingen

• Afspreken dat SURF alle R&S-diensten gewoon koppelt aan elke instelling

Diensten die door (inter)nationale NRENs zijn aangemerkt als R&S zijn voor 
gebruikers zonder tussenkomst van de instelling te gebruiken.



Mogelijke oplossingen

• Social accounts gebruiken voor toegang tot onderzoeksdiensten

De meeste onderzoeksdiensten bieden ook aan dat onderzoekers via social
accounts zoals Google, Facebook etc kunnen inloggen. De instelling hoeft in dit 
scenario dus geen rol te spelen.



Mogelijke oplossingen

• Iemand anders binnen de instelling laten beslissen wie toegang moet krijgen

De IT-afdeling/SURFconext-verantwoordelijke delegeert de beslissing over toegang 
tot specifieke (onderzoeks)diensten aan iemand anders, b.v. een Principal
Investigator. Toegang tot een dienst kan beperkt worden tot een bepaalde groep 
mensen.

De diensten zijn op voorhand gescreend op een gestandaardiseerde set minimum-
eisen.



Mogelijke oplossingen

• Of toch wat anders? (discussie)


