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Lingit-Plattformen - en introduksjon
Lingit-plattformen består av 3 ulike komponenter, Server, Klienter og Web.
1. Lingit Server.
Lingit Server lagrer informasjon om, og lar deg administrere Kommunen og tillhørende skoler,
brukere og brukerdata, Microsoft Active Directory integrasjoner og tilgang til ulikt innhold. I
tillegg til å administrere tilgang til innhold og brukere fordeler Lingit Server lisenser til aktuelle
brukere og synkroniserer brukerenes data mellom ulike datamaskiner i nettverket.
2. Plattformklienter som for eksempel Textpilot
Klienter kan kjøres på datamaskiner som er står i domenet eller som står utenfor, og brukere
kan enten logge på Lingit Server med utgangspunkt i en felles/delt brukerkonto på
arbeidsstasjonen eller ved hjelp av en personlig brukerkonto.
3. Lingit-Webtjenester. Fra dette området sendes innholdspakker og programvareoppdateringer
til Textpilot klienter automatisk.
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Slik kommer du i gang
Følgende prosedyre beskriver kort hva som må gjøres i administratorverktøyet for at brukere skal få
lisenser og for at klienter og tjenere skal samvirke i nettverket. Prosedyren under forutsetter at man
har installert Lingit Server og at man har installert en Lingit-klient som kjører på en arbeidsstasjon i
nettverket. (Se kapitlene om Lingit Klienter og Lingit Server for mer informasjon)
Når server og klienter er installert kan man følge prosedyren under. Det er ikke nødvendig å følge alle
stegene i prosedyren. Hvilke steg som er aktuelle avhenger av hvordan man har tenkt å bruke LingitPlattformen.
1. Dersom man abonnerer på egne lisenser, aktiver server-lisens.
Når man abonnerer på innhold fra Lingit må serveren aktiveres for at det skal åpnes for tilgang til
innholdet. Kjører skolen Lingit-plattformen uten abonnement der hensikten er å få bedre forvaltning
av NAV-lisenser trenger man ikke å aktivere en lisens på Lingit plattformen.
(Se kapittel "Aktivere Lingit Server" for mer informasjon)
2. Dersom man skal la ulike skoler administrere sine brukere og sitt innhold, opprett en
skolestruktur.
For hver skole kan en gi utvalgte brukere administrator-tilgang slik at disse kan administrere sin(e)
skoler.
(Se kapittel "Administrere skoler" for mer informasjon)
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3. Opprett brukergrupper
Dersom man tenker å benytte seg av AD-import bør man minimum ha en brukergruppe man
importerer brukere til. Det er også fornuftig å opprette ulike brukergrupper slik at man kan tilordne
ulike lisenser til de ulike gruppene slik at fremtidige medlemmer av gruppen automatisk tildeles
gruppens innhold.
(Se kapittel "Arbeide med brukergrupper for mer informasjon)
4. Registrer brukere på Lingit Server
Vi anbefaler at man benytter Microsoft AD integrasjon for fortløpende automatisk import av brukere
på Lingit Plattformen. Alternativt, bulk-importere brukere fra en Microsoft AD-server. Det er også
mulig å opprette brukere på Lingit-plattformen manuelt.
(Se kapittel "Administrere brukere" for mer informasjon)
5. Dersom skolen abonnerer på innhold, må man tilordne innhold til brukergrupper og / eller
enkeltbrukere.
Når man har aktivert serveren, kan en nå tilordne lisenser til grupper av brukere eller enkeltbrukere
manuelt, eller automatisk som en del av importen fra AD. Lisenstilordning kan gjøres av superadministratorer (brukere som er medlem av den innebygde gruppen Admin) eller av registrerte
skoleadministratorer for de skolene de er administratorer for.
(Se kapittel "Sette opp Microsoft AD-integrasjon" for mer informasjon)
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