KT trygd tá fundir verða hildnir online
Tað er sera týðandi, at fólk verða gjørd varug við at brúka tøkni til online fundir skynsamt. Hetta er nýggjur máti
at arbeiða upp á við nýggjum hentleikum, sum bæði er stak hentur, men eisini letur upp fyri nýggjum váðum.
Mest nýttu amboðini í dag til online fundir eru Teams, Skype for Business og Zoom.
KT trygd á Gjaldstovuni mælir til at vísa varsemi, um neyðugt er at nýta Zoom, tí fleiri trygdarveikleikar eru funnir
í hesi tøkni. Tó hevur veitarin bøtt um fleiri av teimum.
Landsnet bjóðar í løtuni kundum sínum Skype for Business og Teams, men Microsoft hevur kunngjørt, at Skype
for Business steðgar 31. juli 2021 og, at Teams kemur í staðin, og tí byrjar tilgongdin at flyta frá Skype for
Business til Teams í næstum.
Í Teams letur Landsnet 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 seg væl um, tá online fundir verða hildnir.

Tá fundir verða hildnir í Teams, t.e. videofundir, ið ikki tørva, at eitt toymi longu finst
•

Støða skal takast til:
o hvat kann fundast um í Teams.
o um tað skal vera loyvt at taka fundir upp á video. Upptiknir fundir verða goymdir í MS Streams
og verða tøkir hjá øllum, ið hava fingið fundarboð.
o hvussu verður tryggjað, at viðkomandi kunning úr ”chat” kemur við í fundarfrásøgnina. Kjatt á
fundi er tøkt, eisini eftir at fundurin er lokin.
o hvørjar upplýsingar frá fundinum eru fevndar av journalskyldu ?

•

Minst til at:
o bert neyðug og viðkomandi vindeygu eru opin á telduni hjá framvísara.
o øll, sum eru boðin við á ein fund í Teams, hava atgongd til tilfarið, sum er deilt á fundinum, eisini
tá fundurin er lokin. Luttakarar, sum hava avvíst fundin, ella ikki høvdu høvi at luttaka, hava
eisini atgongd til tilfarið.
o kanna gjølla, at bert tey røttu starvsfólkini eru við í fundarfráboðanini, áðrenn henda verður
send, tí atgongdarstýringin er tengd at innbjóðingini.

