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Sammanfattning 

 

Då möjligheten till åtkomst till Internet har ökat mycket de senaste åren med hjälp av 3G och 

andra lösningar har användare blivit mer och mer mobila och kan utföra stora delar av sitt 

arbete från hemmet eller under resor. Detta har satt tryck på marknaden att leverera lösningar 

som kan möjliggöra detta på ett säkert och användarvänligt sätt. Men även att göra det möjligt 

att leverera skräddarsydda lösningar för användarnas behov. För att det ska vara möjligt att 

leverera en passande lösning behöver man veta vad företaget har för behov, vad som finns 

implementerat i dagsläget och vad för tjänster som nyttjas av användarna. För att få reda på 

denna information behöver en analys av det befintliga systemet genomföras. Denna rapport är 

resultatet av en ansats att genomföra ett tekniskt dokumentationsprojekt utefter 

dokumentationsmetoden Unified Modeling Language.  

 

 

Abstract 

 

When the possibility of accessing the Internet has greatly increased in recent years with the 

help of 3G and other solutions, users have become more and more mobile and can perform 

much of their work from home or while traveling. This has put pressure on the market to 

deliver solutions that can enable this in a safe and user-friendly way. But also make it possible 

to deliver tailored solutions to users’ needs. For this to be possible to deliver an appropriate 

solution we need to know what the company needs, what is implemented in the current 

situation and what services do the users need to be able to do their work. To find out this 

information we need to analyze the systems that are in used today. This report is the result of 

an attempt to perform a technical documentation project with the documentation method 

Unified Modeling Language.  
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Sammanfattning 

Då möjligheten till åtkomst till Internet har ökat mycket de senaste åren med hjälp av 3G och andra lösningar har 

användare blivit mer och mer mobila och kan utföra stora delar av sitt arbete från hemmet eller under resor. Detta 

har satt tryck på marknaden att leverera lösningar som kan möjliggöra detta på ett säkert och användarvänligt sätt. 

Men även att göra det möjligt att leverera skräddarsydda lösningar för användarnas behov. För att det ska vara 

möjligt att leverera en passande lösning behöver man veta vad företaget har för behov, vad som finns implementerat 

i dagsläget och vad för tjänster som nyttjas av användarna. För att få reda på denna information behöver en analys av 

det befintliga systemet genomföras. Denna rapport är resultatet av en ansats att genomföra ett tekniskt 

dokumentationsprojekt utefter dokumentationsmetoden Unified Modeling Language.  

 

 

Abstract 

When the possibility of accessing the Internet has greatly increased in recent years with the help of 3G and other 

solutions, users have become more and more mobile and can perform much of their work from home or while 

traveling. This has put pressure on the market to deliver solutions that can enable this in a safe and user-friendly 

way. But also make it possible to deliver tailored solutions to users’ needs. For this to be possible to deliver an 

appropriate solution we need to know what the company needs, what is implemented in the current situation and 

what services do the users need to be able to do their work. To find out this information we need to analyze the 

systems that are in used today. This report is the result of an attempt to perform a technical documentation project 

with the documentation method Unified Modeling Language.  
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Förord 

Denna rapport är en del av mitt examensarbete ”Vidareutveckling av företags datornät” och är genomförd på 

uppdrag av Securitas AB. Rapporten är en analys av ett system som driftas av Securitas AB och kommer som ett test 

genomföras med dokumentationsmetoden UML, detta för att undersöka om UML en användbar metod för ett 

tekniskt dokumentationsprojekt . Ett stort tack till Sune Nanberg på Securitas AB för att jag fick möjligheten att 

genomföra detta projekt och även ett stort tack till Börje Persson, Kalle Eriksson och Luc Sertons på IT avdelningen 

som hjälpt mig med att sätta mig in i hur systemet fungerar. Jag vill även tacka Anders Ingeborn på Fortego Security 

AB för hjälp med säkerhetsfrågor och studier av loggar och även ett stort tack till killarna på SafeSide Solutions AB 

för hjälp med information gällande Juniper Networks och VPN. Slutligen vill jag tacka Edvard Hofmann som varit 

min opponent och Anders Sjögren som varit min handledare samt examinator på Kungliga Tekniska Högskolan.  

 

Andréas Forseth 

 

November 2009 

Kista 
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1. Introduktion 
Följande kapitel tar upp projektets syfte, omfattning, förkortningar och akrynomer, referenser och översikt 

över resterande delar av rapporten. 

 

1.1 Syfte 

Syftet är att utföra en översyn och analys på Securitas AB:s system kopplat till den befintliga remote access 

lösningen för åtkomst av system som driftas av Securitas AB. Arbetet kommer att genomföras utefter 

dokumentationsmetoden Unified Modeling Language (UML). Då det inte finns en tydlig bild över hur 

UML ska genomföras på ett projekt över teknisk dokumentation, kommer även det att vara en del i 

examensarbetet d v a att förstå hur metoden fungerar och anpassa den så att projektet går att genomföra. 

 

1.2 Omfattning 

Där här dokumentet kommer att omfatta en analys/utredning av Securitas AB:s lösningar för remote access 

för åtkomst in till interna resurser. Projektet kommer som ett test att genomföras utefter 

dokumentationsmetodenen UML. Enligt modellen skapas ett antal översiktsbilder på olika nivåer över hur 

systemet hänger ihop. Till en början görs en undersökning över vilka användningsfall (t ex E-post, 

kalender, dokumentåtkomst, osv.) som användarna utnyttjar genom fjärranslutning. Genom att utgå från 

dessa användningsfall kunna gå djupare in i systemet för att se vad för tekniker/tjänster som ligger bakom 

och på så sätt bygga upp en bild över hur systemets olika delar hänger ihop. Därefter analysera hur 

lösningen passar till Securitas AB s verksamhet och föreslå eventuella förbättringar av systemet. 

 

1.3 Förkortningar och Akrynomer 

UML (Unified Modeling Language) [UML] 

UML är en dokumentationsmetod som är framtagen i första hand för projekt i systemutveckling. UML 

bygger på att ett antal bilder ritas upp av systemet för att på ett enklare sätt kunna sätta sig in i hur ett 

system är uppbyggt. 

 

RSA 

RSA är en av de mest kända krypteringsalgoritmer som finns idag och använder asymmetrisk kryptering. 

Första allmänt beskrivna algoritmen som använder sig av en nyckel för att kryptering och en annan nyckel 

för dekryptering. 

 

IPSec (Internet Protocol security) [IPSec] 

IPSec är en kryptografisk säkerhets standard för att skydda kommunikation över IP nätverk.  

 

SSL (Secure Socket Layer) 

SSL är en säkerhetsmekanism för att kryptera kommunikation mellan två värdar på applikationsnivå. Detta 

görs för att hindra kritisk information från att bli avlyssnad.  

 

VPN (virtual private network) 

VPN är en teknik som används för att sätta upp en säkra förbindelser, dessa kallas för tunnlar. 

 

Kerberos 

Kerberos är ett authentifikationsprotokoll för nätverk. Kerberos är framtaget för att ge en stark 

autentifikation för klient/server applikationer. 

 

ADAM (Active Directory Application Mode) [ADAM] 

ADAM är en gratisversion av katalogtjänsten Microsoft Avtive Directory. 
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SAM (Secure Application Manager) [SAM] 

SAM är en mjukvara som ger säker anslutning på applikationsnivå, från en klient till en server. SAM 

skriver om trafik från en port och ett protokoll till HTTPS trafik. 

 

OSI modellen (Open Systems Interconnection) [OSI] 

OSI modellen är en konceptuell modell för datorkommunikation i 7 olika lager.  

 

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) [HTTPS] 

HTTPS är en säker anslutning mellan en http klient och en server när information som hämtas/skickas inte 

är publik information. För att säkra anslutningen används ofta protokollen TLS eller SSL.  

 

PIM (Personal Information Management) 

PIM är en programvara som tillhandhåller tjänster som E-post, kalender osv. i en enda programvara för 

lättare hantering. 

 

DRS (Distributed Resource Scheduler) [DRS] 

DRS används ibland som ett komplement till VMware för lastbalansering genom att flytta hela virtuella 

serverar från en fysisk server till en annan. 

 

Genomgående i rapporten kommer fjärranslutning skrivas som remote access och innebär åtkomst till 

nätverk eller tjänster på ett nätverk utan att utan att fysiskt vara på plats.  

 

1.4 UML Symboler 

 

Grupp: Bilden symboliserar en grupp av användare. 

 

Extend: Extend är en symbol som visar att det är en utökning av t.ex. en 

komponent. T ex en VPN anslutning utökar det virtuella lanet. 

 

Uses: Uses är en symbol som visar att någonting används för att genomföra sitt 

arbete. T ex att operativsystem och applikationer använder ett fysiskt nätverk för 

kommunikation. 

 

Kommunikation: Symbolen visar att kommunikation sker mellan t ex två 

komponenter.  

 

Composite (Sammansättning): Composition visar ett beroende mellan två stycken 

komponenter.  T ex är en applikation beroende av att ett operativsystem är installerat 

på en dator. 

 

OR (Eller): Symbolen används där det finns två alternativa kommunikationsvägar. 

 

Component (Komponent): Symbol för olika komponenter som används. Ett 

exempel på en komponent är E-post, Operativsystem. 

 

UseCase (Användarfall): Symbolen för användarfall är i rapporten använd för att 

symbolisera användarfall, programvaror och remote access metoder. 
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1.5 Referenser 

[UML] http://www.uml.org/ , http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language (2009-11-26) 

[IPSec] http://technet.microsoft.com/en-us/network/bb531150.aspx (2009-11-26) 

[ADAM] http://www.microsoft.com/windowsserver2003/adam/default.mspx (2009-11-26) 

[OSI] http://www.tech-faq.com/osi-model.shtml (2009-11-26) 

[HTTPS] http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2660.txt (2009-11-26) 

[DRS] http://www.vmware.com/products/vi/vc/drs.html (2009-11-26) 

[iPass] http://www.ipass.com/services/services_mo_ipc.html (2009-11-26) 

[SAM] http://www.juniper.net/techpubs/software/ive/guides/howtos/How_To_JSAM.pdf (2009-11-26) 

Figurerna i rapporten som illustrerar/beskriver systemets olika nivåer är skapade m h a programmet 

Microsoft Visio. 

 

1.6 Översikt av resterande dokumentation 

Fortsättning av dokumentet innehåller först en kort beskrivning av examensarbetet. Därpå en kort 

beskrivning av syftet för varje bild i UML och en beskrivning av mål och begränsningar. Sedan kommer 

varje bild i UML att förklaras mer i detalj hur informationen samlats in och hur informationen har 

behandlats. Sist kommer två stycken appendix. Appendix A innehåller lite tester och resultat och Appendix 

B kommer att innehålla information som endast kommer att överlämnas till Securitas AB vid projektets 

slut. Detta appendix B påverkar inte rapporten i övrigt. För att undvika missförstånd så finns det alltså 2 

versioner av rapporten.  

2. Inledning 

Securitas är en kunskapsledare inom olika säkerhetsområden. Överallt – från små butiker till flygplatser – 

finns ca 240.000 personer arbetande för Securitas. Securitas finns i 37 länder i Nordamerika, Sydamerika, 

Europa och Asien och har en marknadsandel av den globala kontrakterade säkerhetsmarknaden på cirka 12 

procent. 

På Kungsholmen i Stockholm sitter Securitas AB, moderbolaget, med stabs och koncernledningsfunktioner. 

 

Då Securitas är ett globalt bolag med verksamhet i många länder är de som arbetar på Securitas AB i sitt 

dagliga arbeta i stort behov av att kunna nyttja de interna IT systemen även utanför kontoret. Därför är en 

säker remote access lösning en viktig komponent i IT infrastrukturen för Securitas AB. För att erbjuda en 

remote access lösning måste man utreda vad lösningen ska användas till, vilken data som kommer att 

överföras, hur hög säkerhetsnivå lösningen ska hålla, och vilka tjänster och applikationer som ska erbjudas. 

 

För att kartlägga remote access lösningen och dess krav kommer jag att använda mig av 

dokumentationsmetoden UML. Denna metod är från början framtagen för att genomföra projekt inom 

systemutvecklig och inte för en teknisk dokumentation. UML går ut på att ett antal bilder ska ritas upp över 

systemet. Dessa bilder ska hjälpa till att göra det enklare att snabbt kunna sätta sig in i hur systemet är 

uppbyggt.  

 

http://www.uml.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language
http://technet.microsoft.com/en-us/network/bb531150.aspx
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/adam/default.mspx
http://www.tech-faq.com/osi-model.shtml
http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2660.txt
http://www.vmware.com/products/vi/vc/drs.html
http://www.ipass.com/services/services_mo_ipc.html
http://www.juniper.net/techpubs/software/ive/guides/howtos/How_To_JSAM.pdf
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3. Arkitektur, beskrivning och representation  

Enligt den ansats som genomförs för metoden UML ska en bild över systemet ritas upp som är indelade i 

fyra olika vyer. Dessa vyer är Användarfall, Logisk, Spridning och Implementation. Spridning kommer inte 

att behandlas i detta projekt då det inte är relevant att veta var en hårdvara är fysiskt placerade. Nedan 

kommer en beskrivning av vad som menas med vardera av dess. 

 

Användarfall:  

I den här vyn ska man få en översikt över hur systemet ser ut från en användares synpunkt. Vilka grupper 

av användare finns det, vilka användarfall finns det och vad som skiljer grupperna emellan med syn på 

åtkomst till tjänster. Under projektet skapades två stycken sådana här bilder över systemet som riktar sig 

mot användare med olika tekniska kunskaper. En bild som bara innefattar vilka grupper och användarfall 

som finns och en bild med en mera teknisk översikt av systemet som även inkluderar vissa bakomliggande 

tjänster och dess relationer till användarfallen och dess användare. 

 

Logisk: 

Den logiska vyn kommer att delas i två delar. Den första logiska vyn kan man se vad det är för tekniker 

som ligger bakom användarfallen för att de ska gå att använda. Detta är på en hög nivå då inga detaljer som 

vilken specifik applikation som används eller vilken modell av en hårdvara som förekommer. Ett exempel 

på detta skulle kunna vara för att en användare ska kunna läsa sin e-post behöver användaren ha en dator 

med ett operativsystem som är ansluten till Internet och ansluter sig till nätverket på företaget med hjälp av 

en säkerhetslösning osv.  

 

 Den andra bilden kommer visa systemets arkitektur, som blir en kartläggning av på vilken nivå eller lager 

olika funktioner ligger på i systemet. Med lager menas att man skiljer på t ex att hårdvara ligger på ett lager 

och applikationer ligger på ett annat. Detta kommer att beskrivas senare i rapporten. Syftet med att göra en 

sådan bild kan bland annat vara ett hjälpmedel för felsökning. För att en applikation ska fungera på ett 

system behövs vissa underliggande delar fungera. Ett exempel på detta skulle kunna vara för att 

ordbehandlingsprogrammet Microsoft Office Word ska fungera behöver ett fungerande operativsystem 

köras, och för att operativsystemet ska fungera behöver en fungerande hårdvara köras. På så sätt kan man i 

en bild över de olika lagren hjälpa till att följa beroendet från applikationen och underliggande lager.  

 

Implementation: 

I den här vyn beskrivs hur systemet ser ut i verkligheten med vilken version av en programvara som 

används och vilken version av hårdvaran som används. Om version nummer står med i bilden över 

systemet är det lätt att hålla reda på vilken version som används och det är då lättare att hitta om man 

funderar på att uppgradera.  

 

4. Arkitektur, mål och avgränsningar 

Målet med projektet är att analysera den befintliga fjärranslutning som finns hos Securitas AB och 

dokumentera den enligt dokumentationsmetoden UML. Undersöka vilka behov och krav som ligger på 

systemet för remote access. Utefter UML-dokumentationen få fram en kravspecifikation till en remote 

access lösning som skulle kunna användas hos Securitas AB. Utefter dessa resultat sammanställa detta i en 

slutrapport som överlämnas till Securitas AB när projektet är slutfört.  
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5. Användarfallsvy 

Användarfalls vyns syfte är att få en bild över vad systemet används till och i grova drag hur användaren 

genom olika tekniker och tjänster får åtkomst till de olika användarfallen genom remote access.  

Ett exempel för att få bättre förståelse om vad användarfall innebär är att undersöka vad en användare 

utnyttjar för program t ex Word eller Excel. Det är inte dem som är användarfallen utan vad man använder 

dessa verktyg till, som ordbehandling eller kalkyler.  

 

Användarfallsvyn har delats in i två olika bilder. Den första bilden kommer vara en grundläggande bild 

över systemet och kommer endast att inkludera vilka användarfall och grupper av användare som har 

åtkomst till dessa. Medan den andra bilden även kommer att innehålla vilka tekniker som används för att 

komma in på systemet och i grova drag vilka applikationer/tjänster användaren jobbar med. 

 

5.1 Användarfall 

Vilka användarfall som finns har fåtts fram på några olika sätt. Dels genom information från handledare, 

information utläst från loggar som skapats när en användare anslutit sig och även genom att intervjua 

användare och fråga vilka programvaror/tjänster de använder i sitt arbete. Dessa användarfall läggers till i 

de två olika användarfalls bilderna. Den grundläggande bilden finns i Appendix A bild 9.1 och den andra 

mer tekniska på bild 9.2 i Appendix A. Syftet med att göra bilden av användarfallen på två olika nivåer görs 

av anledningen för att kunna visa en bild för t ex en användare och en bild för en tekniker som vill veta mer 

om systemet.  

 

Genom intervjuerna som genomfördes med användarna och genom studier av loggar har jag med hjälp av 

säkerhetskonsulten Anders Ingeborn fått fram statistik över bland annat en top 10 lista av vilka program 

och tjänster som nyttjas till störst del av användare via Nortel IPSec VPN. Även hur belastningen är 

fördelad på 24 timmar och antal uppkopplingar. Resultaten av användarintervjuer och statistik kan läsas i 

avsnitt 9.7 och avsnitt 9.8 i Appendix A.  

 

När information har tagits fram om vilka huvudsakliga programvaror som används gjordes en utredning av 

vad dessa används till och på så sätt göra om dessa till användarfall. Resultatet av användarfallen som 

utredningen gav listas nedan: 

 

 E-post 

 Kalender 

 Kontaktbok 

 Chatt 

 Dokumentåtkomst databas 

 Dokumentåtkomst 

 Dokumentåtkomst AtSignOn 

 Budget/Rapport hantering 

 Rapportera finansiell data 

 Bokföring 

 Rapportera fakturor 

 Bolagsregistrering 

 Skriva ut 

 PC uppdateringar 

 Läsa loggar 

 Konfigurera system 

 

Huvuddelen av dessa användarfall är programvaror/tjänster som användaren själv styr över, så som E-post 

där en klientapplikation startas, medan PC uppdateringar utförs utan att användaren är medveten om det. 
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5.2 Grupper 

När utredningen av användarfallen är genomförd och dokumenterad ska information om vilka grupper av 

användare som finns på systemet undersökas. På Securitas AB kan man säga att det finns två nivåer på 

grupper. Den första nivån används vid autentisering för nätverksåtkomst in på systemet genom remote 

access, medan nivå två är grupper i katalogtjänsten. I det här skedet koncentrerar vi oss på den första nivån 

för att få reda på hur mycket en användare får nätverksåtkomst till. 

 

Åtkomst 

För att ta reda på vilka grupper som finns behövdes en undersökning genomföras på hur en användare får 

åtkomst till tjänster när han/hon befinner sig utanför Securitas AB s interna nätverk. I startskedet av 

projektet framkom information om att det finns två stycken metoder för detta ändamål. I senare skede 

kommer det även upp information om ytterligare en metod för att komma åt ett begränsat antal tjänster. 

Dessa tre metoder är listade nedan: 

 

 IPSec VPN tunnel produkt från Nortel Networks 

 SSL VPN tunnel produkt från Juniper Networks 

 AtSignOn är en plug-in till Lotus Domino som gör att RSA kan användas för inloggning mot 

Dominos HTTP tjänst.  

 

Koncentrationen genom det här projektet kommer att ligga runt produkterna från Nortel Network och 

Juniper Network, men kommer att gå igenom vad AtSignOn har för syfte. 

I dagsläget används Nortel IPSec VPN i störst utsträckning, men målet hos Securitas AB är att gå över till 

en mer öppen lösning vilket är tänkt att genomföras med Juniper SSL VPN. Produkten från Juniper används 

idag endast av ett begränsat antal användare och ett begränsat antal tjänster. 

 

När en användare behöver komma åt information på systemet är ett av stegen i anslutningen en tvåparts 

autentisering. Detta gäller för både produkten från Nortel som använder sig av en klientapplikation och 

Juniper genom en webbläsare. Autentiseringen sker mot en RSA server som är placerad i Securitas AB s 

interna nätverk. Hela anslutningen kommer att förklaras steg för steg senare i rapporten. 

 

I RSA servern finns det sex stycken grupper varav fyra stycken har aktiva medlemmar. Dessa grupper 

placeras nu in i bilderna med användarfallen. Det finns även ytterligare en grupp av användare som används 

för externa användare. Kommer att förklara hur den hänger ihop i ett senare i rapporten. Nu när de 

användarfall och grupper som finns är kända så behövs ytterligare information för att koppla ihop vilka 

grupper av användare som har åtkomst till vilka användarfall. Dessa uppgifter inhämtades från handledare 

och genom intervjuerna som genomfördes med ett antal användare.  

 

Nedan kommer en genomgång av vilka grupper av användare som finns och har aktiva användare: 

5.2.1 Basanvändare 

I dokumentation har en grupp som kallas för basanvändare skapats. Dessa användare är medlem i en grupp 

där nästan alla användare är medlem i. Denna grupp av användare nyttjas av produkten från Nortel 

Networks. När en användare ansluter via Nortel IPSec VPN får användaren full åtkomst till nätverket. Detta 

leder till att användaren kommer åt alla användarfall. Viktigt att påpeka här är att användaren måste göra 

ytterligare en inloggning på respektive tjänst för att kunna nyttja dess funktioner. Till exempel måste 

användaren skriva in sitt lösenord i mailklienten för att läsa sin E-post. 

5.2.2 Administratör 

Nästa grupp av användarna är gruppen för administratörerna. Gruppen var från början tänkt att 

administratörerna skulle använda där de skulle ha högre rättigheter än övriga användare. Men som systemet 

ser ut idag där alla basanvändarna har nätverksåtkomst till hela nätverket så blev det inte någon skillnad för 

administratörerna att ansluta med basanvändarkonto än med ett administratörskonto. Därför finns ingen 
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anledning för administratörerna att använda denna grupp. 

5.2.3 Externa användare 

En användare som är direkt anställd på Securitas AB är tilldelad en egen bärbar dator som Securitas AB har 

kontroll över. De användare som behöver arbeta utifrån får då en VPN klient installerad på sin dator som är 

konfigurerad med ett group-id och ett lösenord, dessa bestämmer vilken grupp han/hon tillhör. Anledningen 

till att denna grupp finns är för att vissa användare/konsulter som tagits in, endast ska få åtkomst till vissa 

tjänster. Som vi kan se på bild 9.1 i Appendix A är det för att utföra bolagsregistrering och rapportera 

finansiell data. Dessa användare utnyttjar sin egen dator för att ansluta via Nortel VPN med hjälp av en vpn 

klient. Eftersom inte alltid Securitas AB IT installerar klienterna på deras datorer vill man ha ett annat 

konto för att reglera deras åtkomst. Detta för att slippa att lämna ut ett lösenord som kan användas för att 

komma åt hela systemet. Hur åtkomsten begränsas med Nortel VPN kommer att förklaras senare i 

rapporten. 

5.2.4 Webbaccess 

Webbaccess är en grupp för medlemmar som ska få åtkomst till vissa databaser. För att få åtkomst till dessa 

databaser används en plug-in programvara som heter AtSignOn. Med hjälp av programvaran autentiseras 

användaren med en tvåparts autentisering direkt med RSA servern utan att gå igenom Nortel IPSec VPN 

eller Juniper SSL VPN. Mer detaljer kan läsas i Appendix B. 

5.2.5 Juniper Access 

Gruppen är till för de användare som kan utnyttja remote access via Juniper VPN. För att få åtkomst till 

tjänster via Juniper måste användaren vara medlem i denna grupp. Då inte denna lösning är tillgänglig för 

alla användare att nyttja är det bara vissa tjänster som än så länge finns tillgängliga. Det som fungerar idag 

är en funktion för Symantec som kommer att förklaras senare, rapportering av fakturor och de tjänster som 

finns tillgängliga via PIM. Så som E-post, kalender, osv. 

 

Nu när kopplingarna mellan grupper och användarfall är inkluderade i båda användarfallsbilderna är den 

grundläggande bilden färdig.  

 

5.3 Bakomliggande system 

Det det som presenteras fram tills nu har varit runt den grundläggande bilden över systemet som är riktad 

mot användare utan djupare tekniska kunskaper om vilka delar som bygger upp ett system. Nästa bild har 

även vilka program som ligger bakom användarfallen tagits med och även vilka av användarfallen som man 

kan få åtkomst till via de olika lösningarna. Se bild 9.2 i Appendix A. Denna bild ger en översyn av vilka 

användarfall som användaren får åtkomst via remote access och även vilka program som används för 

respektive användningsfall. 

 

I denna bild är ytterligare steg i systemets uppbyggnad inkluderat. Hur man får åtkomst till tjänster när man 

inte sitter på kontoret. Det finns som nämnts tidigare i rapporten två huvudsakliga metoder för detta 

ändamål, Nortel IPSec VPN och Juniper SSL VPN. Nedan kommer en mer detaljerad förklaring om hur 

dessa fungerar. 

5.3.1 Nortel IPSec VPN 

Bakgrund 

Första sättet att få åtkomst till resurser på Securitas AB ansluter användaren till nätverket via en VPN 

klient. Denna lösning sattes i bruk för många år sedan då det endast fanns 5 stycken servrar som då alla 

användare skulle få full åtkomst till. För det ändamålet passade denna lösning bra. Nu har antalet servrar 

växt, då nya funktioner har behövts läggas till och servrar har blivit klustrade för att minska risken att 

förlora information.  
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Anslutning 

Klienten användaren har installerad på sin dator kopplar upp sig mot en server från leverantören Nortel. 

Klienten skickar med uppgifterna från tvåparts autentiseringen som användaren uppgivit i klienten och ett 

group-id med lösenord. Beroende på vilket group-id som är angivet ansluter klienten för att få åtkomst till 

respektive grupp. Uppgifterna verifieras i en RSA server. Beroende på vilken grupp användaren är medlem 

i så bli användaren tilldelad en IP-adress i en adresspool. Uppgifter skickas då tillbaka till användarens 

klient med uppgifter om att anslutningen är genomförd och användarens pc blir tilldelad IP-adressen. 

Tilldelningen av IP-adressen sköts inte av en extern DHCP server utan av Nortel servern. Eftersom Nortel 

VPN arbetar på nätverkslagret kan man säga att användarens pc nu blir en del av nätverket som om den 

skulle sitta fysiskt inkopplad. 

 
Bild 5.3.1: Bild över hur anslutningen går till med Nortel IPSec VPN. 

 

Säkerhet 

För att göra VPN anslutningen säker utnyttjas protokollet IPSec som krypterar trafiken mellan klientens pc 

och Securitas AB s nätverk. Hur protokollet IPSec krypterar trafiken och med vilken säkerhetsalgoritm som 

används kommer inte att tas upp i rapporten.  

 

Åtkomst 

Det man helst vill uppnå med en remote access lösning är att ge användaren den åtkoms de behöver för att 

utföra sitt jobb och inte mer. Detta för att minska risken at vid en eventuell stöld av dator och lösenord kan 

endast ett begränsat antal servrar utsättas för risk. I dagsläget har samtliga basanvändare full 

nätverksåtkomst. Alla basanvändarna har inte samma arbetsuppgifter utan är indelade i ett antal 

avdelningar. Varje avdelning behöver då endast åtkomst till vissa av användarfallen. Med denna lösning 

finns det ingen bra administrativt metod att dela upp användarna. Begränsningen till åtkomst av tjänster 

som är satt på gruppen för externa användare är gjort mot gruppens adresspool. Dessa användare får en IP-

adress från en specifik adresspool, dessa adresser blockas i brandväggarna för de tjänster de inte ska få 

åtkomst till. Om man skulle dela upp basanvändarna på samma sätt skulle det bli problem t ex om en 

användare skulle behöva rättigheter till en tjänst under en kortare period. Vilken grupp ska användaren 

ansluta till? Det är av den här anledningen som Securitas AB tagit in lösningen från Juniper Networks som 

löser åtkomsten till tjänster på ett annat sätt vilket beskrivs nedan. 
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5.3.2 Juniper SSL VPN 

Bakgrund 

Remote access lösningen som bygger på hårdvara från Juniper är en relativt ny på Securitas AB. Det finns 

några anledningar till att lösningen införskaffades. Dels problemet som diskuterades ovan med 

svårigheterna att begränsa åtkomsten till användare och även att det fanns problem för anställda i andra 

länder att ansluta sig via Nortel IPSec VPN. Ytterligare en fördel med denna lösning är att man inte 

behöver ha en vpn klient installerad på användarens dator. Det enda användaren behöver installerat på sin 

dator är en webbläsare. 

 

Anslutning 

När en användare ska komma åt tjänster via Juniper VPN surfar han/hon till en webbadress med sin 

webbläsare. För vissa grupper av användare finns en extra kontroll som genomförs innan användaren blir 

ombedd att ange sina inloggningsuppgifter. På vissa grupper görs en kontroll med en hostcheck att ett 

specifikt antivirus program och brandvägg är installerade och påslagna och även att de är uppdaterade inom 

en viss tidsram. Därefter kan användaren ange sin tvåparts autentisering. Se bild 9.9.1 i Appendix A. 

Autentisering sker först med RSA servern som kontrollerar att användaren är medlem i gruppen för Juniper 

Access och att inloggningsuppgifterna är riktiga. När användaren är godkänd av RSA servern kräver vissa 

tjänster en extra autentisering från en katalogtjänst. Juniper begär då en ”kerberos ticket” från den Active 

Directory servern som finns eller en ADAM server beroende på användare (I ADAM servern läggs 

användare som man inte vill ha in i sitt Active Directory). När denna är godkänd blir användaren ansluten 

och kommer in på en liten hemsida som är anpassad till den specifika användaren med länkar till de olika 

tjänster och resurser som användaren behöver. Se bild 9.9.2 i Appendix A Dessa individuella hemsidor är 

uppsatta i Junipers konfiguration av systemets administratör. 

 
Bild 5.3.2: Bild över hur anslutningen går till med Juniper SSL VPN. 

 

Åtkomst 

Denna lösning är tänkt att fungera på alla datorer som har en webbläsare utan att behöva installera några 

extra programvaror på användarens dator. Som det ser ut idag finns än så länge endast ett fåtal tjänster 

tillgängliga via denna lösning. Dessa är kontrollen av Symantec, rapportering av fakturor och de tjänster 

som finns tillgängliga via PIM. I dagsläget finns vissa problem med kompabilitet med programvaran för 

rapportering av finansiell data. När detta problem är löst kommer även denna tjänst finnas tillgänglig. 
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Säkerhet 

Det finns tre olika sätt att dela ut tjänster med Juniper. Antingen sker kommunikationen över protokollet 

HTTP, där webbtjänster kommer att köras, via en java eller Windows plug-in eller network connect (NC). 

Samtlig kommunikation mellan användarens pc och Securitas AB s nätverk sker över protokollet HTTPS 

och då endast en port. Att endast använda en port har både fördelar och nackdelar. En fördel är att det blir 

svårt för utomstående att veta vilka tjänster som används genom att studera de portar som olika 

applikationer använder. Men det blir svårare för administratörer att spåra eventuella fel som uppstår och 

svårare att veta om användare nyttjar otillåtna applikationer. 

 

HTTPS använder krypteringsmetoden SSL på tcp port 443 för säker överföring. Eftersom all data skickas 

krypterad så lämnas inga läsbara filer från webbläsaren. Men eftersom inte alla tjänster är baserade på 

utnyttjande av webbläsaren så måste detta även att fungera om man använder en klientapplikation. Detta 

har Juniper löst på två olika sätt. Dels kan en Secure Application Manager (SAM) användas, antingen via 

en Java (J-SAM) eller Windows (W-SAM) plugg-in till webbläsaren användas för vissa tjänster. SAM 

skriver om transport från en port och ett protokoll till HTTPS trafik. Ett exempel på detta är att man kan 

köra en terminalserver tjänsten Citrix. Denna används idag med Nortel VPN för att köra vissa 

klientapplikationerna för användarfallen Rapportera finansiell data och bokföring. Dessa finns som 

webbtjänster men har krav på 100Mbits uppkoppling för att detta ska fungera. Detta krav finns inte när 

klientapplikationen används. Bilder på inloggning och användning finns i avsnitt 9.10 i Appendix A. Denna 

tjänst är inte implementerad på Juniper lösningen i detta skede. SAM används idag hos Securitas AB för 

PIM klienten Lotus Notes och för uppdatering av Symantec antivirus och brandvägg. 

 

Då det generellt sett inte finns några andra plug-ins för andra program annat än för terminalserver och 

Citrix används något som kallas för Network Connect (NC). Med NC får användarens dator en IP-adress in 

i nätet, vilket man vill undvika då användaren får full nätverksåtkomst. Enda sättet att då begränsa 

åtkomsten till interna resurser på nätverket är genom att sätta begränsningar i brandväggarna för de aktuella 

IP-adresserna, vilket är en administrativt tung uppgift. Ytterligare nackdelar med att använda NC är vid en 

eventuell uppgradering av Juniper klustret. Vid uppgradering av klustret genomförs uppgraderingen först på 

en av enheterna och därefter på nästa. Detta för att en enhet hela tiden ska finnas tillgänglig. Då IP-

adresserna är fasta för den aktuella enheten kommer NC att kopplas ifrån då den sekundära enheten tar 

över. Securitas AB har än så länge valt att inte använda sig av denna funktion då det i framtiden kan bli 

svårt att hitta tillfällen för uppgraderingar och att säkerheten är svår att administrera.  

5.3.3 Översikt 

Som vi ser i bilden 9.2 i Appendix A kan vi se vilka grupper av användare som finns, vilka användarfall 

som finns och vilka av användarfallen som de olika grupperna har nätverksåtkomst till. Därefter finns 

bakomliggande programvaror och system och hur användaren kan komma åt dessa via de olika remote 

access lösningarna som är i bruk.  
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6. Logisk Vy 

Den logiska vyn över systemet är till för att få en teknisk bild över vad det finns för olika komponenter 

bakom anslutningen och vad de har för relationer. Rapporten kommer inte att gå in i detalj och förklara alla 

relationer mellan alla funktioner. Se bild 9.3 i Appendix A. 

De komponenter som dokumenterats är: 

 

 Dator PC 

 VPN anslutning 

 VLAN funktion 

 VLAN hantering 

 Säkerhet 

 Virtuella nätverk 

 Domän/DNS 

 Fysiskt nätverk 

 Operativsystem 

 Applikationer 

 Datorer PCs 

 Servrar 

 Virtuella servrar Windows/Linux 

 Serverrum med kylning 

 

Det är dessa olika komponenter som står till grund för att de olika tjänsterna som används ska fungera och 

för att möjliggöra att dessa är åtkomliga genom remote access. Det måste finnas servrar där informationen 

lagras, ett operativsystem måste finnas på servrarna för att applikationer ska kunna köras. Den logiska vyn 

ska ge en översikt av vad som gör att användaren kan ansluta och utföra sitt arbete. Om Securitas AB i 

framtiden ska byta ut sitt nuvarande remote access lösning kan denna bild över systemet vara till hjälp för 

att leverantörerna att förstå hur grunden av systemet är uppbyggt.  

 

Om vi börjar studera användaren längst upp till vänster i bild 9.3 i Appendix A så använder han eller hon 

sin dator för att ansluta in till Securitas AB s nätverk. Användaren kopplar upp sig med en VPN anslutning, 

antingen via Nortel eller också Juniper. För att styra trafiken på nätverket använder administratörerna olika 

virtuella LAN (VLAN). Vid anslutning via Nortel IPSec VPN kommer användaren in på ett specifikt 

VLAN och beroende på vilken grupp man tillhör blir han/hon tilldelad en IP-adress i en utav de 

adresspooler som finns.  

 

I bild 9.3 har en komponent som kallas VLAN funktion skapast. Detta är tänkt ska vara en samlingspunkt 

för i sin tur de funktioner som hör VLAN till, så som säkerhet, hantering av de virtuella nätverken samt 

domän och DNS.  

 

Servrar 
Om vi undersöker systemet från grunden så behövs det servrar för att kunna köra de applikationer som 

behövs. För att dessa servrar inte ska överhettas behöver dessa kylas, därför står dessa i ett serverrum med 

kylning. Relationerna mellan servrar och serverrum med kylning är att en server endast kan vara fysiskt 

placerad i ett serverrum medan ett serverrum kan förvara flertalet servrar. I Securitas AB s fall så finns det 

ett antal fysiska servrar som står i ett serverrum i Stockholm. På dessa servrar körs ett stort antal virtuella 

servrar, de flesta kör Windows men det finns även några som kör Linux. Relationen mellan servrar och 

virtuella servrar blir då att en server kan köra flera virtuella servrar medan en virtuell server endast kan 

köras på en fysisk server. Ett problem som kan uppstå när flera virtuella servrar körs på en och samma 

fysiska server är att resurser så som processorkraft inte räcker till. Hur Securitas AB har löst detta kommer 

att tas upp senare i rapporten. 
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Datorer PCs 
Datorer PCs i bild 9.3 har relationer med Fysiskt nätverk, Operativsystem och Serverrum med kylning. 

Dessa skiljer sig med de kopplingar som finns till Dator PC (klientdator/arbetsstation), Servrar och 

Fysiskt nätverk. Skillnaden mellan dessa är att Dator PC och Servrar är av typen Datorer PCs och ärver 

information så som Operativsystem och Applikationer. Kopplingen till Fysiskt nätverk finns där för att visa 

att Datorer PCs kommunikation sker över ett fysiskt nätverk.  

Datorer PCs ska ses som en samlingspunkt för information som finns på datorer på nätverket. Alla datorer 

behöver ett Operativsystem som körs som grund. På Securitas AB används i största del operativsystem från 

Windows, men det finns enstaka servrar som kör Linux. När ett operativsystem finns på en dator kan 

applikationer installeras. Operativsystemet har också en koppling till fysiska nätverket vilket är för att visa 

att trafik från operativsystem och applikationer sker över det fysiska nätverket. 

 

Kommunikation  

I bild 9.3 i Appendix A kan vi se att det finns två olika nätverk, ett fysiskt och ett virtuellt. För att 

administratören ska kunna styra trafiken på nätverket så är de virtuella servrarna placerade i olika virtuella 

LAN eller virtuella nätverk. När en användare kopplar upp sig på nätverket på kontoret i Stockholm blir 

användaren ansluten till VLAN nr 3 som ger tillgång till de servrar som finns på nätverket. När användare 

kopplar upp sig via IPSec VPN tunnel kommer användaren bli tilldelad en adress i VLAN 4. Det som 

skiljer VLAN 3 och 4 är att viss routing behövs genomföras för att användaren på VLAN 4 ska komma åt 

servrar på VLAN 3. Denna routning sköts av en av de brandväggar som finns tillgänglig på nätverket.  

 

6.1 Arkitektur 

Se bild 9.4 i Appendix A 

Som nämnts tidigare så bygger bilden över arkitekturen på olika nivåer som kallas för lager, för att skilja på 

t ex vilken hårdvara och vilka applikationer som finns tillgängliga. Basen utgicks från OSI modellen som 

sedan modifierats så att det passade in med analysen som genomförts. Som bild 9.4 i Appendix A visar är 

bilden indelad i ytterligare två delar, en för användarens PC och en för servrar. Detta för att skilja på vad en 

användares pc har för policies, applikationer osv. och likadant för vad servrarna utnyttjar. 

 

Viktigt att påpeka här är att alla applikationer inte finns installerade på alla användares datorer och servrar. 

Arkitekturen ska endast ge en bild över vad för komponenter som finns tillgängliga. Att notera är att det 

finns många fler programvaror som används som inte är medtagen i dokumentationen. De program som är 

inkluderade i arkitekturen är de huvudsakliga programvaror som utnyttjas av användare. Vissa av dessa 

program har underliggande applikationer så som t ex bank-ID för att utföra vissa av tjänster. Dessa 

programvaror är inte dokumenterade i denna vy.  

 

De olika lagren är följande: 

 Policies 

 Rutiner 

 Applikationer 

 Stödsystem 

 Transport 

 Nätverk 

 Remote 

 Operativsystem 

 Hårdvara 

 

Då projektet är begränsat till remote access kommer inte alla information om systemet att tas med. Vad det 

är för hårdvara och detaljerad information om operativsystemet ligger utanför rapporten. 

 

För att förstå vad som menas med de olika lagren kommer nu en kort förklaring: 
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Policies 

Lagret policies är meningen att innefatta vilka policies som finns hos Securitas AB. Ett exempel på detta är 

vilka policies som finns på hur användaren får använda sin e-post adress. 

 

Rutiner 

Rutiner ska innefatta bland annat vad det finns för rutiner hur användaren bör hantera sin dator eller vad det 

finns för rutiner för backup av data. 

 

Applikationer 

Applikationer ska visa vilka typer av programvara som behövs för att en användare ska kunna utföra sitt 

arbete så som en klientapplikation. Klientapplikationen hämtar i sin tur information från någon server 

antingen från en serverapplikation eller också en databas av något slag. På serversidan behöver då 

serverapplikationen eller databaser vara installerade och konfigurerade för att ta emot anrop från klienterna. 

Alla tjänster har inte en separat klient som installeras på användarens dator utan är webbtjänster då 

användaren kommer åt tjänsten genom webbläsaren. För att tydliggöra vilka tjänster som är webbtjänster 

och vilka som använder en klientapplikation kommer det att stå webb eller klient bakom tjänsten. För vissa 

tjänster finns möjligheten att använda antingen webbläsaren eller en klient. Klienten har då vissa funktioner 

som inte går att utföra genom webbläsaren. 

 

Stödsystem 

Stödsystem är applikationer eller tjänster som hjälper användaren med kommunikationen mellan klient och 

server och som skydd av datorns innehåll vid eventuella virus attacker eller stöld. 

 

Transport 

Transportlagret innehåller en lista med applikationer som används hos Securitas AB och vilka portar dessa 

kommunicerar med. Listan blir en till hjälp för administratören för att kunna söka upp vilken/vilka portar en 

applikation använder för att t ex öppna upp en port i en brandvägg så en klientapplikation kan kommunicera 

med angiven server.  

 

Nätverk 

Nätverkslagret ska innehålla information om vilket protokoll som används. Så som protokollen IP, TCP 

osv. 

 

Remote 

Detta lager ska illustrera hur en användare kommer åt vissa tjänster. 

 

Operativsystem 

Detta ska visa vilket operativsystem som körs på användarens pc eller på servern. 

 

Hårdvara 

Innehåller vilken hårdvara som används och om det är en server vilket serverrum denna befinner sig i.  

 

Fördelen med att ställa upp en sådan här bild är att man vid felsökning kan följa beroendet mellan lagren 

för att hitta vart eventuella fel kan finnas. Om en applikation inte fungerar kan man gå neråt i lagren för att 

se om det är något fel där. Finns inget fel på nästa nivå fortsätter man tills man eventuellt hittar problemet. 
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6.2 Arkitektur gruppering 

Det som är intressant för den här rapporten är att undersöka och dokumentera de övre lagren i arkitekturen. 

Nedan kommer en genomgång av lagren för Användar PC och Servrar. 

 

6.2.1 Användar PC 

Policies 

För att minimera riskerna för problem med en användares dator har vissa policies satts upp.  

Dator 

 Endast arbetsrelaterade programvaror får vara installerade på datorn. 

 Ej tillåtet att installera program utan tillåtelse från någon på IT-avdelningen. 

E-Post 

 Skicka ingen information till någon obehörig 

 Skicka krypterat om hög sekretessbelagd information skickas till behörig 

 Registrera inte din securitas.com adress på någon sida på Internet om inte det krävs för att 

genomföra ditt arbete 

 Rapportera till IT-avdelningen om du får ovanligt mycket spam till din mail 

 Använda endast din securitas.com mail till jobbrelaterade syften 

Webbläsare 

 Ladda inte ner filer som mjukvara, musik, bilder eller filmer om inte det är nödvändigt för att 

genomföra ditt arbete. 

 Ta inte del i oetiska, olagliga eller aktiviteter som kan ge skada, så som hackning eller spam. 

 Besök inte olagliga eller sidor med sexuellt innehåll. 

Lösenord 

Policies för lösenord är satta för antal sparade lösenord, minst antal tecken, längst och kortas tid ett 

lösenord är giltigt. Den informationen kommer inte vara publik information. 

Konto 

 Konto låses efter ett antal felaktiga inloggningsförsök 

 Utelåsnings tid x minuter 

Antivirus och brandvägg 

 Antivirus och brandvägg ska alltid vara påslagna och fungerande 

Kryptering 

 Om arbetsrelaterade dokument sparas på datorn måste datorns hårddisk vara krypterad med 

mjukvara 

Övrigt 

 Rapportera till IT-avdelningen om något ovanligt händer med dator, så som vanligt mycket spam 

mail 

Rutiner 

 Lagra data dokument på nätverksdisk i stället för på lokal dator 

 Inte lämna datorn utan tillsyn 

 

Applikationer 

 PIM (Personal Information Management) 

Lotus Notes 

o E-Post 

o Adressbok 

o Kalender 

o Chatt 
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 Databas 

o Notes Databas (Lotus Notes) 

 E-Post webb 

o Webbmail Lotus Notes 

 MS Office 

Microsoft Office 

o Word 

o Excel 

o PowerPoint 

o Access 

o Visio 

o HFM office-plugin 

 Adobe Reader 

o Adobe Reader 

o Adobe Acrobat 9 Standard 

 Bokförings Klient 

o XOR (Visma) 

 Fakturahantering webb 

o Invoice Manager (Visma) 

 Budgethantering/rapportering webb 

o menu (Visma) 

 Konsernredovisning Klient 

o HFM (Oracle Hyperion Financial Management) 

 Bolagsregister webb 

o Palantir Bolagsregister (Palantir) 

 Paketeringsverktyg 

o WinZip 

 

Stödsystem 

 Klientsäkerhet 

o Endpoint Protection (Symantec) 

o Full Disk Encryption (Check Point) 

 VPN klient 

o För nyttjande av IPSec VPN används Contivity VPN Klient för att skapa VPN tunneln.  

 Internet åtkomst 

o För att få åtkomst till Internet finns bland annat en tjänst från iPass tillgänglig. De 

tillhandhåller mer än 100,000 platser världen över där uppkoppling mot trådlösa nätverk är 

möjligt. Som på flygplatser, hotell, vissa restauranger mm. 

 

Transport 

För att kommunikationen ska fungera mellan en användares dator och servernätverket behöver vissa portar 

vara öppna i de brandväggar som används. För att få reda på vilka portar som används har loggar som 

skapats av Nortel servern studerats. Loggarna innehåller en lista på IP-adresser på servrarna som 

användaren har kommunicerat med och på vilken port kommunikationen har sket över. Genom att använda 

bland annat programvaran Wireshark som används för att ”sniffa” paket på ett nätverk listat ut vad 

servrarna används till och vilken typ av trafik som överförts. Listan över portar finns i Appendix B. 
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6.2.2 Server 

Som presenterats tidigare är så körs de flesta servrarna på Securitas AB virtuellt. De virtuella servrarna körs 

på sex stycken ESX servrar. Virtualliseringen sköts av en fysisk server som kör programvaran VMware 

management. Den primära katalogtjänstservern/filservern körs på en externa fysiska maskin. Detta beror på 

att den primära DC (Domain Controler) inte stöder virtuallisering.  

 

Applikationer 

 PIM Server 

o Lotus Domino (IBM) 

 Sametime 

o Lotus Sametime – Chatt, röstsamtal och videokonferens 

 Bolagsregister 

o Palantir Bolagsregister (Palantir) 

 Inrapporterings verktyg 

o HFM (Hyperion Financial Management - Oracle) 

 Fakturahantering 

o Invoice Manager (Visma) 

 Bokföring 

o XOR (Visma) 

 Budget/rapport hantering 

o menu (Visma) 

 Webbläsare 

o Internet Explorer 

 Authentisering 

o RSA 

 AtSignOn 

o AtSignOn (Lotus Domino plug-in) 

 Mjukvara uppdatering 

o WSUS, Symantec Endpoint Protection 

 Klientsäkerhet 

o Symantec Endpoint Security, Check Point Endpoint Security 

 Access kontroll 

o Symantec Network Access Controle 

 Databas 

o SQL databaser 

 

Stödsystem 

 Katalogtjänst 

För att grundläggande funktioner ska fungera i ett nätverk så måste en katalogtjänst vara installerad 

och konfigurerad. Securitas AB använder Active Directory på en primär och en sekundär server och 

även en ADAM server för användare de inte vill inkludera i Active Directory av olika anledningar. 

 

 DNS 

För att hantera adressöversättningar så behövs en DNS server uppsatt. För användaren finns DNS 

servrar installerade på katalogtjänstservrarna. 
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Det finns ytterligare en grupp av användare som är viktig att undersöka närmar, detta är administratörerna. 

Vad dem använder för applikationer och tjänster för att sköta administrationen av systemet.  

 

6.2.3 Administration 

Policies 

Administratörerna går efter samma policies som användarna bortsett från att de har rättigheter att själva 

installera programvaror på sina datorer. 

 

Rutiner 

Rutiner för backup. (Kommer inte att nämnas mer ingående) 

 

Applikationer 

 Server virtuallisering 

o VMware med tillägget DRS 

 Remote Desktop 

o Remote Desktop Manager 

 Antivirus/Brandvägg 

o Symantec Endpoint Protection Manager 

 Bolagsregister 

o Palantir via Microsoft Office Access 

 Fakturahantering 

o Invoice Manager klient  

 Budget/rapporthantering 

o menu klient 

 Katalogtjänster 

o Active Directory 

o Active Directory Application Mode (ADAM) 

 Kryptering 

o Endpoint Security (Check Point) 

 Databas 

o SQL 

 Mjukvara uppdatering 

o WSUS 

o Endpoint Protection Manager (Symantec) 

 Inventering programvaror 

o Snow Inventory 
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7. Implementation Vy  

Vyn över implementationen av systemet är meningen att visa vad det finns för hårdvara och mjukvara 

implementerat idag. Valet att dela upp denna bild i ett antal olika delar gjordets för att tydligare visa vilka 

komponenter hör till vilken del av systemet. Indelningen gav följande bilder: 

 

 Grundläggande system 

 Remote access 

 Användargrupper 

 

För att ett system ska fungera behöver vissa grundläggande delar så som datorer, nätverk, programvaror 

fungera innan program som användarna utnyttjar kan installeras och distribueras. Dessa grundläggande 

delar kommer att beskrivas i en egen bild. I denna bild kommer även grundpaketet av programvaror som 

alla användare får installerade på sina datorer när de får ut sin dator. Därefter kommer en bild över vilka 

komponenter som behövs för att remote access ska fungera. Den sista gruppen av bilder kommer att lämnas 

till Securitas AB att själva fylla i med den information som finns. Då det i dagsläget inte finns någon 

dokumentation om vilka programvaror som varje grupp av nyttjar, skulle det vara för tidskrävande att 

sammanställa den informationen inom tidsramen för detta projekt. 

 

Anledningen till uppdelningen på det här sättet är även för att få en lista över vilka programvaror är 

gemensamt installerade på användarnas datorer och vilka ytterligare programvaror är installerade på olika 

gruppers datorer. Även här blev valet att inte gå in på detaljnivå hur systemet är konfigurerat. 

 

7.1 Grundläggande system 

Se bild 9.5 i Appendix A 

Det som är tänkt att bilden över grundläggande system ska visa är vad för komponenter som behövs för att 

basutbudet av tjänster ska fungera. Jag har utgått från den pc jag lånar av Securitas AB för att se vilka 

applikationer som var installerade när jag fick tillgång till denna. Med utgångspunkt på applikationerna har 

jag listad de bakomvarande servrar, applikationer osv. som göra att applikationerna fungerar. 

 

Datorer och Operativsystem 

Till en början behövs ett antal datorer. Som nämnt tidigare i rapporten körs ett antal virtuella servrar som 

körs på sex fysiska servrar som är placerade i ett kylt serverrum för att inte överhettning ska ske. 

Användarna på kontoret har i sin tur en egen pc med operativsystemet Windows XP medan huvuddelen av 

servrarna kör Windows 2003 Server. 

 

Fysiskt nätverk 

För att kommunikationen ska fungera mellan alla datorer finns ett antal switchar och brandväggar med 

diverse kablage uppsatta för att hantera och skicka information. Modeller på dessa tas inte upp i rapporten.  

 

Applikationer 

För att det grundläggande systemet ska fungera krävs att dessa serverapplikationer finns tillgängliga utöver 

operativsystemet: 

 

 Active Directory 

 VMware 

 WSUS 

 PIM Lotus Domino 

 Sametime 

 Symantec Endpoint Manager 

 Check Point Endpoint Security 
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 DNS server 

 Printerserver 

 

För användarna följer nedanstående applikationer med som standard. 

 

 MS Office Standard (Word, Excel och PowerPoint) 

 Adobe Reader 

 Internet Explorer 

 WinZip 

 PIM (Lotus Notes) 

 Symantec Endpoint Protection 

 Sametime 

 Endpoint security 

 

 

Servrar 

För att administrera de virtuella servrarna används programvaran VMware med tilläggstjänsten DRS 

(Distributed Resource Scheduler). DRS fungerar som en lastbalanserare. Om en av de fysiska servrarna kör 

flera tungt belastade virtuella servrar kan DRS flytta över en eller flera av de virtuella servrarna till en eller 

flera andra fysisk server som har mindre belastning för tillfället. Detta sker helt utan att användaren som 

jobbar med de belastade virtuella servrarna märker någon skillnad. 

  

De servrar som krävs för grundläggande systemet ska fungera är: 

 

 Active Directory / DNS /printer 

 WSUS 

 Symantec Endpoint Manager 

 Lotus Domino Kluster 

 Sametime 

 

Active Directory körs på två stycken servrar med redundans så att dessa ser identiskt lika ut. Den ena körs 

som primär på en fysisk server och den andra körs som sekundär på en virtuell server. På båda dess körs 

även DNS servrar för att hantera adressöversättningar för användarna. WSUS sköter utskick av Windows 

Update och Symantec antivirus till systemets datorer. Symantec Endpoint Manager används för att 

administrera Symantec Endpoint Protection så som antivirus, brandvägg och åtkomst kontroll på 

användares datorer. Vad som menas med åtkomst kontroll är att i vissa konferensrum på kontoret används 

denna kontroll för att skilja på en Securitas AB dator och en utomståendes dator. Endast Securitas AB s 

datorer får åtkomst till servernätverk, medan alla andra endast får åtkomst till Internet. 

Lotus Domino är två stycken klustrade servrar för PIM funktioner i Lotus Notes. Dessa två servrar är 

identiska bortsett från att en av dessa även inkluderar ett arkiv för E-post äldre än sex månader. Sametime 

servern används för chatt, röstsamtal och videokonferens.  

7.2 Remote Access 

Se bild 9.6 i Appendix A 

För att en användare ska kunna ansluta med remote access krävs vissa kompletterande komponenter till det 

grundläggande systemet.  

 

Fysiskt nätverk 

För att remote access ska fungera behövs de fysiska maskinerna från Nortel Networks och Juniper 

Networks. Nortels produkt har inget klusterstöd så om den primära går sönder finns det en sekundär som 

har en äldre version av konfigurationen som kan sättas in och ta över trafiken. Juniper består av två 

maskiner i ett kluster där om den primära går ner tar den sekundära över.  
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VPN anslutning / Säkerhet 

 Juniper SSL VPN 

 Nortel IPSec VPN  

 AtSignOn plug-in 

 

Servrar 

För att köra vissa tjänster över remote access behöver användaren ha tillgång till en 100Mbit uppkoppling. 

För att gå runt detta krav som finns på tjänsten kan användaren köra över en terminal server tjänst från 

Citrix som körs på en virtuell server på Securitas AB s interna nätverk.  

  

För att genomföra autentiseringen behövs en RSA server. För att minimera risken att RSA servern slutar 

fungera körs dessa på två stycken redundanta virtuella maskiner.  

 

Applikationer 

 Citrix terminal server 

 Contivity VPN klient 

 RSA server 

 AtSignOn 

 

7.3 Användargrupper 

På grund av den begränsade tiden för projektet kommer inte en utredning om vilka avdelningar använder 

för applikationer och tjänster att genomföras. Dokumentationen över grundläggande system och remote 

access kan användas som mall för fortsatt dokumentation. 
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8. Slutsatser 

Som det ser ut idag så är det remote access lösningen från Nortel Networks som används fullt ut av 

användarna. För att en anslutning ska vara möjlig behöver användaren vara medlem i en grupp i en RSA 

server. I dagsläget finns det aktiva medlemmar i fyra av de sex grupperna i RSA servern. Jag 

rekommenderar att grupperna utan aktiva medlemmar tas bort från servern. Då gruppen för 

administratörerna inte har någon ytterligare funktionalitet jämfört med gruppen för basanvändarna skulle 

även denna grupp möjligtvis tas bort.  

 

Ser vi på bild 9.1 i Appendix A så kan vi se att användarna som nyttjar Nortel IPSec VPN får mycket mer 

nätverksåtkomst än vad de behöver. Anledningen till att inte mer begränsningar har genomförts är på grund 

av att det skulle bli svårt att administrera. Juniper SSL VPN som är tänkt att lösa detta problem genom att 

dela ut varje resurs för sig gör detta betydligt enklare att administrera. Ytterligare plus med den lösningen 

är att man på ett säkert sätt kan få åtkomst till resurserna får användarens dator utan att behöva installera 

och konfigurera en extra klient. 

 

Ytterligare ett problem som finns med Nortel IPSec VPN är problemet med att det inte finns något 

klusterstöd med den aktuella hårdvaran. Vid ett eventuellt problem med den aktiva hårdvaran behöver 

backup enheten manuellt sättas igång. Denna finns färdig konfigurerad men ett avbrott kommer redan ha 

skett.  

 

När en användare ansluter till IPSec VPN nyttjar användarna en intern DNS server. Denna server är 

redundant och om en av dessa går ner finns en alternativ server att använda. En svaghet i den här lösningen 

är att när användaren surfar kommer han/hon gå genom Securitas AB s nätverk. Vilket leder till att det finns 

risk att användaren surfar in på en sida med skadlig kod som då kan komma in på det interna nätverket. 

Med SSL VPN lösningen finns inte det problemet då användaren inte använder den interna DSN servern. 

 

Så som det ser ut idag är inte den aktuella lösningen med Nortel IPSec VPN en bra lösning för Securitas 

AB s ändamål och det är de medvetna om. Lösningen med SSL VPN är idag en bra alternativ lösning där 

de kan få bättre kontroll över åtkomsten till tjänster.  
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9. Appendix A 

9.1 Användarfall bas 

 
Bild 9.1: Användarfall bas ger en grundläggande förståelse för vilka grupper som finns och dess nätverksåtkomst. 



Vidareutveckling av företags datornät   Version: 1.3 

Examensarbete vid Kungl. Tekniska Högskolan, KTH ICT   Datum: 2009-11-26 

 

 

  Page 28 of 37 

 

9.2 Användarfall utökad  

 
Bild 9.2: Användarfall utökad ger ytterligare information om vilka system som ligger bakom användarfallen. 
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9.3 Logisk Vy 

 
Bild 9.3: Logisk vy visar vilka komponenter som behövs för att systemet ska fungera. 
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9.4 Arkitektur 

 
  

Bild 9.4: Arkitekturen ger en illustration i en lagerstruktur vilka policies, rutiner, applikationer, stödsystem, 

transport, nätverk, anslutning, operativsystem och hårdvara som används av användare och servrar. 



Vidareutveckling av företags datornät   Version: 1.3 

Examensarbete vid Kungl. Tekniska Högskolan, KTH ICT   Datum: 2009-11-26 

 

 

  Page 31 of 37 

 

9.5 Grundläggande system 

B

ild 9.5: Grundläggande system med tillhörande komponenter. 
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9.6 Remote access 

 
 

Bild 9.6: Remote access med tillhörande komponenter. 
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9.7 Användarintervjuer 

För att få information om vilka applikationer som användarna utnyttjar gjorde jag intervjuer med sex 

stycken anställda. Under intervjuerna ställde jag även frågor om vilken av de remote access lösningarna de 

använder, om de tycker lösningen är användarvänlig, om de haft på några problem med anslutningen och 

med vilket medium de brukar använda för anslutning till Internet. Resultaten av frågeställningen är 

sammanställd nedan.  

 

Alla som tillfrågades använder Nortel IPSec VPN som anslutningspunkt. Endast en av de tillfrågade 

använder Juniper SSL VPN, men då endast för testning av lösningen då han jobbar på IT.  De flesta tycket 

att lösningen med Contivity VPN klienten är användarvänlig. Det som alla har reagerat på dock är att man 

ibland blivit frånkopplad. Dels har frånkoppling skett inom intervall på några minuter vilket oftast verkat 

bero på låg anslutningshastighet till Internet. Andra har påpekat att frånkoppning har skett efter några 

timmar även då anslutningshastigheten varit hög. Vart frånkopplingar sker är mycket blandat, från hemmet, 

flygplats, hotell, mm. 

Även påpekningar på att det inte alltid varit möjligt att ansluta på grund av att för många användare varit 

anslutna. De varnligaste åtgärderna som vidtagits har varit att starta om datorn eller vänta en stund och 

pröva igen. Verkar som de inte fått informationen att om man blir frånkopplad så behöver man vänta några 

minuter innan man kan ansluta igen. 

Medelantalet användare kopplar upp sig med är i störst utsträckning trådlöst eller kabel i hemmet och 4 av 

6 använder 3g-dongel för uppkoppling utanför hemmet. På hotell är det trådlöst eller 3g som används. På 

andra kontor används kabel i första han därefter trådlöst om möjligheten finns. De flesta ansluter till 

kontoret dagligen. Att kunna läsa mailen på mobilen verkar vara uppskattat hos användarna.  

9.8 Statistik 

 Hur många användare har kopplat upp sig de senaste månaderna? 

 

Månad Antal användare 

Maj 52 

Juni 48 

Juli (1/7-13/7) 42 

 

 Hur många inloggningar har genomförts under de senaste månaderna? 

 

Månad Antal användare 

Maj 1155 

Juni 1000 

Juli (1/7-13/7) 414 
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 Vilka är de tio mest använda tjänsterna genom remote access? (under mätperioden är det 45 användare 

totalt) 

System Antal användare 

AD 45 

LotusNotes 42 

Antivirus 42 

SameTime 36 

XOR 27 

HFM 11  

Skrivare 4 

Palantir 3 

SAN-admin 1 

Loggserver 1  

 

 Under vilka tidpunkter på dygnet sker flest anslutningar till Nortel VPN? 

(Under de tidpunkter som inte finns med i listan genomfördes inga anslutningar) 

 

Procent av 

inloggningar 

Tidpunkt vid 

anslutning 

0 00:00-00:59 

0 01:00-01:59 

1 03:00-03:59 

3 04:00-04:59 

6 05:00-05:59 

11 06:00-06:59 

13 07:00-07:59 

10 08:00-08:59 

8 09:00-09:59 

4 10:00-10:59 

1 11:00-11:59 

7 12:00-12:59 

5 13:00-13:59 

4 14:00-14:59 

4 15:00-15:59 

2 16:00-16:59 

3 17:00-17:59 

4 18:00-18:59 

3 19:00-19:59 

3 20:00-20:59 

2 21:00-21:59 

1 22:00-22:59 
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9.9 Juniper 

 
Bild 9.9.1: Inloggning till Juniper SSL VPN. 

 

 
Bild 9.9.2: Användningsvyn efter inloggning med Juniper SSL VPN. 
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9.10 Citrix 

 
Bild 9.8.1: Inloggning till Citrix. 

 

Bild 9.8.2: Användningsvyn efter inloggning med Citrix. 
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10. Appendix B 

Informationen i Appendix B är inte publik information och kommer endast att finnas tillgänglig i rapporten 

som överlämnas till Securitas AB i slutet av projektet. 

Denna del påverkar inte rapporten i övrigt men det finns alltså 2 versioner av rapporten en utan appendix B 

och en med appendix B. 


