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Hej bästa programansvariga, 

 
Äntligen kommer ett nytt utskick, efter ett långt uppehåll. 
Jag hade velat gå ut med ett utskick tidigare, men tiden bara flyger iväg. 

 
Under hösten har vi tagit fram ett upphandlingsdokument med respektive 

kravspecifikation för en ny upphandling av licensförsörjning, eftersom nuvarande avtal 
löper ut den 30 april 2018. 
Det här arbetet har vi gjort i samarbete med Inköp och Upphandling, samt Göteborgs 

universitet och Chalmers tekniska högskola. 
 

Under hösten har vi också gjort det tredje avstämning för vårt Microsoft Campusavtal 
som löper ut den 30 november 2018.  
Vi har förnyat SPSS och OriginPro avtal samt tecknat ett nytt ”Site-Wide”-Nvivo-avtal. 

 
Trots den intensiva perioden har vi lyckats bearbeta de flesta ärenden inför 

julhelgerna. 
Jag tackar min kollega Per Hallgren som verkligen har gjort en fantastisk insats för att 
sätta sig in i programförmedlingens djungel och tagit hand om de flesta ärenden. 

 
Jag vill också tacka mina kollegor på ServiceDesk som har gjort ett jättebra arbete. 

Utan deras värdefulla insats hade det varit omöjligt att hantera den här tjänsten. 
 
Sist men inte minst vill jag tacka alla våra programansvariga för ett gott samarbete 

under 2017 och ser fram emot ett lika gott samarbete även i fortsättningen. 
 

Det som är mycket viktigt nu är att alla som använder OriginPro registrerar sina 
licenser, eftersom i januari ska vi rensa alla installationer som inte motsvarar en 
registrering på programförmedlingens portal. 

 
Till alla som använder Mathematica finns nu en artikel för perioden 180301-190228. 

Jag behöver veta nu om det kommer att bli några förändringar för de som använder 
Mathematica nätverk, eftersom jag behöver kommunicerat det till Wolfram ASAP. 

 
 
Tveka inte att kontakta ServiceDesk@lu.se om det är något du undrar! 

 
 

Om vi inte hörs innan vill jag önska er alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År! 
 
 

 
Med vänlig hälsning        

Alonso Acosta 
IT-tjänsteansvarig/licenshantering 
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