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SAMBI attributsförvaltning minnesanteckningar från 
arbetsgruppsmötet 2015-05-18 

1 Deltagare 

Björn Skeppner  Inera AB         

Tommy Almström Stockholm Stad    

Tomas Fransson Inera AB         

Stefan Halen .SE 

Stefan Runnerberger (ersatte Lars Melander) neXus    

Ulf Palmgren SKL      

Anders Abel SLL 

Henrika Littorin Inera AB 

Robert Sjunneson eHM (vid framtida möten kommer ytterligare eHM-representanter att 

närvara) 
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2 Genomgång av minnesanteckningarna från förra möte t 
kommentarer och deltagande vid detta möte 

• Johan Sandberg .eHM kommer att ingå i arbetsgruppen 

• Anders Abel, SLL HSF kommer att delta 

• Stefan Runnerberger, Nexus ersätter Lars Melander vid detta möte 

• Stefan Halén representerade .SE vid detta möte och kommer att ingå i arbetsgruppen 

3 Diskutera & enas kring "namnrymd" för attribut i SA MBI 
• Måste generera unika namn 

• Det ska finnas en koppling till format 

• Exempel på unika namn är DNS-namn och OID:ar 

• En åsikt är att SAMBI har en egen namnrymd och pekar på en standard 

• En annan åsikt är att konsekvent använda OID eller motsvarande 

• Mötet enades om att använda internationella standardiserade namnrymder när det finns, 

SAMBI-namnrymd om det är unikt för SAMBI 

• Det framgick att det kunde vara klokt att slå ihop middle name och surname till ett 

attribut, surname 

• Ska SAMBI administrera OID? Nej, bättre med DNS-namn som blir unika. Ökar också 

läsbarheten 

4 Genomgång av listan med sammanställda befintliga 
attribut 

• Mötet menade att det alltid ska finnas ett "friendly name", om det inte finns ett starkt 

vägande skäl att ej ha med det 

• Se bifogat dokument för detaljer "Attribut-jämförelser", att granska inför nästa möte! 

Distribueras internt tills det är så färdigt att det kan publiceras på SAMBI:s hemsida. 

5 "Basattribut" -eller ett minimum set av överensko mna 
attribut som bör ingå i attributsprofiler 

• Mötestiden räckte tyvärr inte till för denna punkt, arbetet fortsätter nästa möte 
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6 Mötesdatum för arbetsgruppen 

• 2a juni 9-12 

• 23e juni 13-16 

 


