diensten SURFnet 2017

SURFCONEXT

VIA DE SURFCONEXT-INFRASTRUCTUUR
BESCHIKKEN ONDERZOEKERS, MEDE
WERKERS EN STUDENTEN OVER CLOUD
DIENSTEN VAN VERSCHILLENDE AANBIEDERS.
DIT BIEDT NIEUWE SAMENWERKINGS
MOGELIJKHEDEN, BINNEN INSTELLINGEN
EN OVER INSTELLINGSGRENZEN HEEN.
Eén koppeling aan SURFconext
Met de opkomst van cloud computing maken instellingen
steeds vaker koppelingen met diensten van verschillende
aanbieders. SURFconext neemt je daarbij werk uit handen:
er is slechts één koppeling nodig in plaats van een aparte
koppeling per dienst. Authenticatie, autorisatie, groepsbeheer
en afspraken over privacy en beveiliging worden centraal
geregeld. SURFmarket zorgt daarbij voor goede contractuele
afspraken tussen je instelling en de dienstaanbieders.

Toegang tot clouddiensten
Met SURFconext hebben je gebruikers eenvoudig toegang tot
diensten van verschillende aanbieders. Gebruikers loggen in
met hun instellingsaccount en hebben via single sign-on veilig
toegang tot de diensten die je beschikbaar stelt.

Centraal beheer van samenwerkingsgroepen
Gebruikers kunnen met SURFconext Teams eenvoudig
een online groep opzetten met mensen van verschillende
instellingen. Het beheer van groepen en de toegang tot
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content en functionaliteiten wordt centraal beheerd. De
groepen kunnen hergebruikt worden bij een aantal diensten
die aan SURFconext gekoppeld zijn.
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Kies uit meer dan 130 clouddiensten

SURFconext Autorisatieregels

Je instelling kan kiezen uit meer dan 130 clouddiensten die aan

Met SURFconext Autorisatieregels, standaard beschikbaar

SURFconext gekoppeld zijn. Dit zijn diensten op het gebied

bij SURFconext, kunnen instellingen zelf bepalen of iedereen,

van online samenwerking, storage, video en onderzoek, bij-

of juist alleen een bepaalde groep toegang krijgt tot een op

voorbeeld Google Apps, N@tschool, Kluwer Navigator. Welke

SURFconext aangesloten dienst. Dit gaat gemakkelijk via het

diensten sluiten het meest aan bij de wensen van je gebruikers?

SURFconext Dashboard.

Maak een selectie van diensten en stel deze beschikbaar aan
je onderzoekers medewerkers en studenten. Voor vragen over

Tarief

het beschikbaar stellen van clouddiensten via SURFconext

De dienst SURFconext (inclusief SURFconext Autorisatie

neem je contact op met info@surfconext.nl.

regels) valt onder de vaste aansluitvergoeding van SURFnet.
Voor het beschikbaar maken van clouddiensten moet je vaak

Ook interne ICT-systemen aansluiten

een licentieovereenkomst afsluiten via SURFmarket of recht-

Steeds vaker wordt SURFconext ook gebruikt voor toegang

streeks via de aanbieder.

tot interne ICT-systemen. Instellingen kunnen zo met SURF
conext hun externe en interne online diensten integreren en

SURFconext Sterke Authenticatie

deze als één pakket aan de gebruikers beschikbaar stellen.

• Instellingen met 0 - 1.000 medewerkers en/of studenten:
252 euro per maand, exclusief btw

SURFconext Sterke Authenticatie
Met SURFconext Sterke Authenticatie kun je de toegang
tot op SURFconext aangesloten clouddiensten beter beveiligen.
Een extra authenticatiemiddel zoals sms, tiqr (smartphone-

• Instellingen met 1.001 - 5.000 medewerkers en/of studenten:
453 euro per maand, exclusief btw

MEER INFORMATIE:
www.surf.nl/surfconext
CONTACT:
SURFnet Klantsupport
(088 - 787 30 00 of
klantsupport@surfnet.nl)

• Instellingen met meer dan 5.000 medewerkers en/of
studenten: 1.107 euro per maand, exclusief btw

app) of Yubikey (hardware token) zorgt hiervoor. Sterke
authenticatie is vooral van belang voor clouddiensten met

Tarief is inclusief 500 sms-transacties per maand; daarboven

meer gevoelige data.

rekent SURFnet 0,06 euro per transactie. Het tarief is exclusief
eventuele aanschafkosten van tokens.
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