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1. Inledning 
Explosionen av digitala möten under pandemitid kan inte ha undgått någon. Problemet är att 

valmöjligheterna för de som behöver följa OSL och GDPR är mycket begränsade när det kommer 

till möten. Mötestjänster är ofta molntjänster vilket per definition leder till utlämnande enligt 

OSL, och många av dessa tjänster är dessutom placerade i tredje land. Ska dessutom känsliga 

personuppgifter om enskilda dryftas på mötet krävs att åtkomst till mötet föregås av stark 

autentisering och stark identifiering av mötesdeltagarna. Med de kraven finns plötsligt mycket få 

digitala möteslösningar att tillgå. 

TDirect är en digital möteslösning som, precis som dess systerprodukt TDialog, levereras som en 

programvara för installation on premise. TDirect använder sig av Open Source-programvaran Jitsi 

för själva mötet, men förädlar denna genom ett inbjudningssystem liknande Teams, men där 

TDialog används för att skicka inbjudningar. TDialog används även för att säkerställa stark 

autentisering och identifiering av både organisatör och deltagare i mötet, så att endast den som 

antingen organiserar eller är deltagare på ett möte kan logga in och delta, och allt med hjälp av 

TDialogs starka autentisering. TDirect är alltså Jitsi + auktorisation och mötesinbjudan. 

2. Användning 
Mötesorganisatören skickar ett TDialog-meddelande av typen Mötesbokning till deltagarna.  
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Bokningen gör att deltagarna får ett TDialog-meddelande med eventuell känslig information, en e-

postnotifiering med kalenderbokning och slutligen skapas ett ”mötesrum” för organisatören och 

deltagarna. 

 

 

När organisatören och deltagarna sedan använder sina möteslänkar behöver de logga in med 

motsvarande inloggning som TDialog. Därefter släpps de in till mötet, om de tillhör de inbjudna 

och om de kommer in på rätt mötestid. Mötet är öppet en timme innan och en timme efter 

schemalagd tid. 
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3. Arkitektur 

 

Bilden ovan beskriver arkitekturen för TDirect-plattformen. Själva TDirect-installationen består av 

en TDirect-server innehållande en Apache och en Shibboleth (opensourceprogramvaror) för 

autentisering, TDirect för auktorisation och Jitsi (opensourceprogramvara) för själva videomötet. 

Jitsi i sig innehåller sedan en videoserver men kan ha kopplingar till ytterligare videoservrar för 

ökad prestanda i mötena. TDirect ansluter med en web service till TDialog för att ta reda på om en 

viss användare är auktoriserad till ett visst möte. TDirect använder, genom Shibboleth-
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programvaran, samma IDP som TDialog använder, vilket dessutom gör att man får Single Signon 

mellan TDirect och TDialog om så önskas. 

 

Ovanstående visar autentiserings-/auktorisationsflödet i TDirect. Notera att det är en 

Apache/Shibboleth som sköter autentiseringen, detta för att kunna installera TDirect separerat 

från TDialog. En autentiserad användare skickas vidare (proxy) till TDirect, som i sin tur 

kontrollerar (med ett webserviceanrop till TDialog) att användaren är inbjuden till det möte 

användaren försöker komma in på. Efter lyckad autentisering/auktorisation skickas användaren 

vidare till det faktiska mötet, dvs till Jitsi-plattformen. För information om Jitsi, videoservrar etc, 

se Jitsis dokumentation på: https://jitsi.github.io/handbook/docs/intro 

Informationsarkitektur 
En mötesinbjudan är ett TDialog-meddelande och informationen sparas på samma sätt. Till 

skillnad från i ett TDialog-meddelande skickas dock en kalenderinbjudan till mottagarens e-post. 

Denna inbjudan innehåller följande information, som alltså skickas med vanlig e-post och sparas i 

deltagarnas kalendrar. 

• Mötesrubrik 

• Tidpunkt 

• I notifieringen till mötesinbjudaren sparas samtliga mötesdeltagares e-postadresser (för 

att kunna hantera Acceptera/Avvisa för mötet) medan de andra mötesdeltagarna endast 

ser sig själva och mötesinbjudaren, dvs en mötesdeltagare kan inte i sin e-post se vilka 

andra deltagare som är inbjudna till mötet. 

OBS: Exakt vilken information som finns tillgänglig för vem kan komma att ändras i framtida 

versioner. Ett arbete pågår med att identifiera en bra avvägning mellan personlig integritet och 

lätthet i att hantera mötena. 

4. Installation 
Detta kapitel kommer uppdateras kontinuerligt, i takt med att installationsprocessen förenklas 

och automatiseras. I nuläget gör Certezza alla installationerna av Jitsi-miljön. Se även 

https://jitsi.github.io/handbook/docs/intro för information om Jitsi-installationer generellt. 

https://jitsi.github.io/handbook/docs/intro
https://jitsi.github.io/handbook/docs/intro
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TDirect körs primärt i en Linux-miljö, TDirect och Jitsi-delarna testas i nuläget bara på Linux.. 

Förutsättningar 
IDP. En IDP behövs för att autentisera användare i TDirect. 

TDialog. Oavsett om TDialog används för säkra meddelanden eller inte behövs en TDialog-

installation för att skicka mötesinbjudningar och hålla reda på vilka användare som är inbjudna till 

vilja möten. Se TDialog installationsansvisningar för installation av TDialog. 

Sätt upp standarduppsättning Jitsi-server 
Certezza sätter upp en Jitsi-server enligt standardförfarande. Jitsi-servern sätts upp med JWT-

autentisering. Autentiseringen sker ju enligt ovan innan användaren ens når Jitsi-miljön, men JWT- 

autentiseringen används för att hårt knyta användarens namn (det som visas i mötet) mot det 

namn användaren loggat in med. 

Sätt upp Apache 
Installera Apache enligt standardförfarande. TDirect innehåller exempelkonfiguration för Apache. 

Sätt upp Shibboleth 
Installera Shibboleth enligt standardförfarande. TDirect innehåller exempelkonfiguration för 

Shibboleth. 

Installera TDirect 
TDirect installeras på samma server som Jitsi. TDirect är en Java-proxy som lyssnar på en port, 

auktoriserar användaren och sedan proxar vidare användaren till Jitsi. TDirect innehåller en 

dokumenterad tdirect.service som exempel på startscript och en dokumenterad 

config/application.properties för konfiguration. Se dessa för detaljer. 


