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Utfasing av «Windows XP» ved UiB 

IT-avdelingen ønsker med dette å informere alle miljøer ved UiB om at fra og med 8. april 2014 vil 
Microsoft avslutte sin produktstøtte på operativsystemet «Windows XP». Som en konsekvens av 
dette vil IT-avdelingen fase ut alle UiB oppsatte PC-er med «Windows XP» før denne dato. 
 
Grunnen til at ITA vil fase ut PC-er med dette operativsystemet, er at «Windows XP», etter denne 
dato ikke lenger kan betraktes som et sikkert system. Med dagens trusselbilde ville dette gitt en 
uholdbar situasjon for UiB.  
 
Unntak vil bli gitt for lab- og instrument PC-er som kan overføres til egne sikre nettverk. 
 
IT-avdelingen vil prøve å lokalisere og kontakte brukere av «Windows XP». Vi er likevel helt avhengig 
av at den enkelte bruker og miljø selv kontakter oss i inneværende år, for derved å sikre en mest 
mulig smidig avvikling.  For noen modeller vil vi kunne erstatte «Windows XP» med «Windows 7», 
men vi ser også at en stor del av brukerne ikke har denne muligheten pga PC-er som ikke har 
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tilstrekkelig kapasitet til å kjøre nyere operativ system. Vi må i disse tilfellene, sammen med 
bruker/miljø, prøve å finne en hensiktsmessig løsning. 
 
Vi vil understreke at f.o.m. den 8. april 2014 vil en ikke lenger kunne logge seg på PC-er med 
«Windows XP», noe som kan sette den enkelte bruker i en uheldig situasjon.   
 
For ytterlige informasjon eller ønske om bistand på institutt-/fakultetsnivå, ber vi dere om å kontakte 
de respektive områdekontaktene ved IT-avdelingen: 
 
 
HF, SV, Psyk, Jur, UB, UM, Sentraladministrasjonen:  
Mette Heggem Mette.Heggem@adm.uib.no 975 57 124 
 
MatNat:  
Irene Husa  Irene.Husa@adm.uib.no     901 37 494 
 
MOFA:  
Laila Langesæter Laila.Langeseter@adm.uib.no 950 27 729 
 
Den enkelte bruker bes kontakte IT-avdelingens brukerstøttesenter «BRITA» direkte på 84700 for 
assistanse. 
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