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Op ‘koekjes’-dieet
De rol van ‘cookies’ bij Single Sign-On

Met de lancering van MyUniversity werd Single Sign-On
(SSO) geïntroduceerd. Voor medewerkers en studenten
heel handig. Ze hoeven nu nog maar één keer in te loggen
en hebben dan toegang tot alle applicaties en toepassingen
op het intranet van de RUG. Als SSO goed werkt tenminste.
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lijk op slot gedaan en bij terugkomst wordt om

gen gaat prima, maar het uitloggen zorgt nog

HR-selfservices is het de bedoeling dat iemand

een wachtwoord gevraagd.

voor veel verwarring. De drie letters SSO staan

daadwerkelijk uitlogt via ‘afmelden’ zodat alle

met andere woorden alleen voor Single Sign-

gezette koekjes verwijderd worden.
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Een juiste oplossing voor Single Sign-Off
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