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1) En PI, eller annan person associerad med LU, kontaktar Lars Nilsson för en inledande
kontakt om så önskas.
2) Ett LUSEC-projekt beställs enligt guide på LU support (under rubriken ”Behörigheter
Forskningsprojekt (LUSEC)”.
3) LUSEC-användaren måste ha ett fysiskt LU-kort. Det fungerar inte med ett BMC-kort eller ett
RSID-kort. LU-kortet ska vara aktiverat för att få en PIN-kod. Logga in här för att slå upp
bortglömd PIN-kod. På lukortet.lu.se finns också information om var och när ett LU-kort kan
hämtas ut.
4) LUSEC-användaren behöver konfigurera stark autentisering (MFA). Användaren går in i
Passport, Användare, Konfigurera stark autentisering, välj alternativet ”Autentiseringsapp
bekräftad med LU-kort”. Följ instruktionerna. Just detta alternativ (Google authenticator) är
det enda som fungerar med LUSEC samt LUSEC-administrationen i Lucat, och det innebär
även att en app måste laddas ned till telefonen.
5) LUSEC-användare som också är datamanagern (den person som beställt projektet enligt
punkt 2 ovan), behöver ha ett uppdrag i Lucat som tillhör någon av följande kategorier:
Anställd
Emeriti
Stipendiat (doktorand eller postdoktoral nivå)
Universitetsanknuten med någon av nedanstående underkategorier:
Anställningsliknande former
Lärare/forskare utan anställning
6) Alla andra LUSEC-användare (som inte är datamanager) behöver ha ett uppdrag i Lucat som
tillhör något av följande kategorier:
Anställd
Emeriti
Stipendiat (doktorand eller postdoktoral nivå)
Timavlönad
Universitetsanknuten med någon av nedanstående underkategorier:
Anställningsliknande former
Lärare/forskare utan anställning
Handledare
Gästforskare/gästföreläsare
Anställd vid Region Skåne
Konsult
Notera: Väktare resp Arvodist kan också tekniskt få tillgång till LUSEC men bör ej användas.
7) I Lucat ska tillitsnivån för användaren vara bekräftad. Det sker per automatik för de
användare som kvitterar ut ett fysiskt LU-kort. Lämnas kontoaktiveringsuppgifter ut utan att
en identitetskontroll genomförs (detta gäller även vid återställande av lösenordet), så sänks
tillitsnivån till Obekräftad och en ny identitetskontroll behöver genomföras. Detta sker av en
katalogadministratör på användarens institution och registreras i Passport.
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I Lucat ses tillitsnivån i tabellen längst ner på användarens personliga sida. Viktigt är att
kontrollera tillitsnivån på det användarnamnet som hör ihop med ovanstående kategorier
(dvs inte ett studentkonto med eduPersonAffiliation student).
8) LUSEC-användaren kan nu ansöka om behörighet till LUSEC-projektet vilket görs i Lucat
enligt följande: Mina behörigheter, Ansök om behörighet, Forskningsprojekt, Fortsätt,
Fakultet (välj korrekt) , Skriv namnet på projektet, Välj behörighet, Ansök. De flesta behöver
endast behörigheten Projektmedlem. De som skall kunna exportera och importera data ut
ur och in i LUSEC måste även ansöka om behörigheten Export/Import.
9) Data managern får i Lucat under Att Göra, de behörighetsansökningar som görs till det
aktuella LUSEC-projektet. Data managern använder stark autentisering (även kallat
multifaktorautentisering, MFA) för att godkänna eller avslå ansökningarna (se punkt 4 ovan)
i Lucat. Efter att en ansökan godkänts i Lucat, tar det minst tio minuter innan alla system
synkroniserats och alla rättigheter är på plats.
10) Nu är LUSEC-användaren redo att logga in i LUSEC; https://secure.research.lu.se/

