Tað er týðandi, at fólk verða gjørd varug við, at brúka Teams skynsamt. Hetta er nýggjur máti at arbeiða upp
á við nýggjum hentleikum, sum bæði eru stak hentur, men eisini letur upp fyri nýggjum váðum.
Latið verður nú upp fyri, at fólk uttanfyri stovnin fáa atgongd til toymi, har møguleiki er at kjatta, hava
videofundir og goyma fílur.
Tí er neyðugt, at stovnarnir hugsa um:
Upprættan og nýtslu av toymum í Teams
At stovnarnir hava ein Teams ábyrgdara, sum saman við leiðsluni kann seta út í kortið mannagongdir fyri,
hvussu Teams verður brúkt á stovninum, m.a. at:
o stovnurin flokkar tær dátur, ætlanin er at leggja í Teams og:
▪ ásetur hvørjar upplýsingar, tey velja at brúka toymini til. Bæði hvat tosað verður um á
videofundum, hvat kjattað verður um og hvørjar fílur verða lagdar út
▪ tryggjar, at forrætningskrittiskar og viðkvæmar upplýsingar ikki verða goymdar í Teams,
so nýtslan ikki er í stríð við dátuflokkingina, KT Landsins hevur gjørt av Teams í mun til
teknisku trygdarskipanirnar. Sí mynd niðanfyri *
o tryggja at nýtslan er í samsvar við persónsupplýsingarlógina
o starvsfólk fáa nøktandi undirvísing í at nýta Teams
o stýra hvør fær rættindi til at stovna toymi:
▪ Vanliga hava bert úrvalsbrúkarar loyvi at stovna toymi umframt útvald starvsfólk, sum
KT Landsins kann geva loyvi eftir umbøn frá leiðslu stovnsins.
▪ Tey, ið fáa hesi rættindi, mugu hugsa seg væl um, tá tey stovna toymi.
▪ Tey mugu ikki stovna toymi upp á kvamsvís.
▪ Tey mugu meta um, um tað neyðugt er at stovna toymi, ella um nokk er at brúka eina
kanal ella í onkrum førum bara hava ein toymisfund.
o øll, sum brúka toymini, mugu vita, hvør er limur í toyminum, so tey vita hvørjar upplýsingar tey
kunnu deila
o trygdarumsitingin á stovninum leggur í eftirlitsætlanina (árshjólið) at eftirlit verður hildið við, at
atgongdirnar í hvørjum toymi eru sum avtalað, umframt at upplýsingarnar, ið goymdar eru í
toyminum, samsvara við dátuflokkingina
o leiðreglur fyri brúkarar eisini fevna um, hvussu man uppførir seg í Teams. serliga, um talan er
um størri bólkar. T.d. at tosa verður ikki um onnur, man leggur (publiserar) ikki upplýsingar út,
sum ikki tola at standa í fjølmiðlunum
o starvsfólk verða upplýst um, at fyristingarlóg og lóg um alment innlit eisini fevnir um avgerðir
tiknar í Teams

* Niðanfyri er flokking hjá KT Landsins av veittum tænastum í O365 í mun til teknisku trygdarskipanirnar

