
AD (active directory)
synkronisering

Active Directory synkroniseringsverkyg 
  
SourceTech AD-synk möjliggör synkronisering av 
användardata mellan företagets AD  
(Active Directory) och SourceTech Tellus.  
 
I och med användning av AD-synken elimineras 
behovet av dubbel administration. Användare blir 
automatiskt skapade, uppdaterade och borttagna 
från Tellus databas så fort någonting förändras i 
företagets Active Directory. 
  
SourceTech AD-synk körs som en Windows- 
applikation och är placerad mellan företagets  

Active Directory och Tellus. AD-Synken kontrollerar 
med jämna mellanrum om det finns förändringar, 
detta sker genom USN vilket är unikt för varje DC. 
AD-synken installeras av en tekniker hos din 
återförsäljare och efter denna installation behövs 
inget underhåll av applikationen. 



Funktioner 

Dessa funktioner finns i AD-synken: 

- Synkronisering av katalogdata 
- Attributmappning 
- Användarmallar 
- Telefonmallar 

Teknisk information 

Applikationen behöver TCP/IP förbindelse till både 
Tellus och AD:t. Applikationen kan installeras både 
på en fysisk och virtuell maskin. Det går även bra 
att installera detta på samma maskin som 
Tellusservern ligger på, men det är inget krav. 

Gränssnitt 

Gränssnittet är enkelt att använda och väldigt 
lättöverskådligt. Administratören loggar in med 
samma kontouppgifter som till Tellus vid 
konfigurationen av AD-synken och sedan är den 
redo att användas. 

De tillgängliga attributen 
  
Attributmappningen är väldigt anpassningsbar och 
administratören väljer själv vilka attribut som ska 
synkroniseras. En standarduppsättning av attribut 
är definierade, dessa kan ändras. Administratören 
kan enkelt mappa en befintlig LDAP/AD attribut till 
en fördefinierad Tellus attribut. Nedan följer  
standardattribuden: 

Företag 
Land 
E-post 
Förnamn 
Efternamn 
Plats 
Login namn 
Chef 
Telefonistinformation 
Organisation 
Personlig info 
Titel 
Användarbild 
Anknytning 
Mobil 
Hemtelefon 
Ort 
Gata 
Postnummer



Specifikationer

Hardware 

CPU:  
Memory: 
Disk: 

Network: 
Graphics: 

Prerequisites 

Microsoft Windows Server 
2008 | 2008 R2 | 2012 | 2012 
R2 | 2016 | (Any edition will 
work) x32 and x64 is fully 
supported. Can run in a 
virtual or physical machine. 
(Microsoft Windows Server 
2003 is only supported for ≤ 
Tellus 2.9) 

.Net Framework 

.NET Framework 3.5 

Minimum 

2 Cores 
4 GB Ram 
8GB available 

Software 

Tellus AD-sync 

Recommended 

Not applicable
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