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MyClub 

MyClub är en molntjänst som tillhandahålls av Rodinia AB. 

Systembeskrivning 
MyClub är uppbyggt av ett antal moduler (subdomäner) såsom medlemsregister 

(member.myclub.se), hemsida (site.myclub.se), användarkontohantering (accounts.myclub.se), 

mobilapplikation (mobile.myclub.se), o.s.v. Modulariseringen gör att komplexiteten blir mer 

hanterbar och att systemet kan utvecklas parallellt. Det går även snabbt att identifiera och korrigera 

eventuellt problem som uppstår och ett problem påverkar sällan hela systemet. Modulerna 

kommunicerar via REST-baserade API:er. 

Varje modul är i sin tur uppbyggt av en webbserver, en webbapplikation och en databashanterare. 

MyClub använder i regel Apache som webbserver och MySQL som databashanterare. 

Webbapplikationerna utvecklas i skriptspråk såsom Ruby, Python och PHP. 

Drift och prestanda 
Varje central modul i MyClub körs på en eller flera cloud VPS:er med operativsystemet Linux i 

OpenVZ som driftas av GleSYS, se https://glesys.se/vps/plattformar/openvz. Tack vare container-

tekniken i OpenVZ går det att skala servrarna med avseende på processorkraft, internminne och 

diskutrymme och på så sätt alltid kunna anpassa servrarna efter aktuellt behov. Vidare använder 

VPS:erna komponenter från ledande tillverkare och alla VPS:er använder redundant SSD-lagring. 

Säkerhet 

Trafik 

All känslig trafik till och från servrarna sker över HTTPS. Vid användning av HTTPS börjar 

internetadressen med https, t.ex. https://accounts.myclub.se, istället för http. Med HTTPS skickas all 

data krypterat för att inte kunna avlyssnas av tredje part och för att användaren skall kunna lita på 

att webbservern är densamma som den utger sig för att vara. 

Lösenord 

Alla användarlösenord lagras krypterat. Krypteringen sker via en hashfunktion med systemsalt och 

användarsalt och hashfunktionen körs med iterationer. 

Datacenter 

Samtliga MyClub-VPS:er som driftas av Glesys finns lokaliserade i Stockholm. Dessa omfattas av 

mycket hårt ställda krav på reservkraft, kyla och fysisk säkerhet. För mer information, se 

https://glesys.se/datacenter/stockholm. 

https://glesys.se/vps/plattformar/openvz
https://glesys.se/datacenter/stockholm
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Backuper 

Serverbackuper 

Samtliga VPS:er på GleSYS som körs på OpenVZ-plattformen omfattas av dagliga automatiska 

backuper som lagras i minst 10 dagar. Men hjälp av dessa backuper går det att återställa allt från 

enskilda filer till att få hela servern återställd. 

Databasbackuper 

Rodinia tar egna dagliga databasbackuper. 

Uppförandekod 
Alla anställda, direkt anställda eller underkonsulter på Rodinia som har åtkomst till kundinformation 

måste följa Rodinias uppförandekod som bl.a. omfattar säkerhet och sekretess. 

Kunddata 
Den data som kunden överför till tjänsten MyClub ägs av kunden. Rodinia gör inga anspråk på 

immateriella rättigheter eller äganderätt av något slag till denna data. 

Konkurs 
Om Rodinia går i konkurs kommer en konkursförvaltare att avgöra vad som skall ske med 

verksamheten. Denne kommer i första läget försöka sälja tillgångar och verksamhet och har normalt 

sett ett intresse av att se till att kunddata inte går förlorad eller att kunder blir drabbade. Om 

verksamheten inte kan säljas överlåts kunddata åt respektive kund. Det går inte att avtala något 

mellan Rodinia och kund kring garanti eller åtkomst av data vid en konkurs eftersom en 

konkursförvaltare ändå inte är bunden av de avtal som ingåtts av konkursbolaget. Förvaltaren väljer 

själv vilka avtal denne träder in i. 


