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Hei

her kommer litt samlet og generell info om løsninger til hjemmekontoret, med en lenkesamling til
dokumentasjon og relevant informasjon. Mye av dette er nok kjent for de fleste, men kan være greit med en
oppfriskning.

FILER OG BACKUP
Det er viktig å ha backup av filene dine. Ved UiO ha vi flere tjenester for fillagring med automatisk backup.
NB! Sett deg inn i lagringsguiden for hva som kan lagres hvor:
https://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/lsis/tillegg/lagringsguide.html

Her er de tjenestene jeg anbefaler:

OneDrive (Microsoft sin skytjeneste):
https://www.uio.no/tjenester/it/lagring-samarbeid/o365/blogg/onedrive.html

Hjemmeområde via DirectAccess (kun for UiO installerte PC'er):
https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/interne-rutiner/ior/directaccess/index.html

Hjemmeområde via Programkiosken (fra andre PC'er og MAC'er):
https://www.uio.no/tjenester/it/maskin/programvare/programkiosk/

E-POST OG KALENDER
I nettleser: https://www.uio.no/tjenester/it/e-post-kalender/webmail/

Outlook fra PC: https://www.uio.no/tjenester/it/e-post-kalender/outlook/

Apple Mail fra MAC: https://www.uio.no/tjenester/it/e-post-kalender/apple-mail-og-kalender/

Fra mobil/nettbrett: https://www.uio.no/tjenester/it/e-post-kalender/mobile-enheter/

TELEFON
Sett kontortelefonen på medflytt til privat mobil:
https://www.uio.no/tjenester/it/telefoni-sanntid/telefoni/hjelp/ukomm/viderekobling.html

WEBMØTER - Zoom eller Teams
Zoom:
https://www.uio.no/tjenester/it/telefoni-sanntid/videokonf/zoom/

Teams:
https://www.uio.no/tjenester/it/telefoni-sanntid/videokonf/enkelt-mote/

DIGITALT SAMARBEID - Teams
Microsoft Teams er et glimrende verktøy for digitalt samarbeide, hvor du blant annet kan:
.chatte, ha videomøte, dele skrivebord
.dele filer
.jobbe samtidig i samme dokument
.planlegge arbeidsoppgaver
.arrangere møter
.enkelt invitere med eksterne samarbeidspartnere
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Les mer om Teams her:
https://www.uio.no/tjenester/it/lagring-samarbeid/o365/teams/

DIGITAL UNDERVISNING - Zoom og PowerPoint
Ressursbank for digital undervisning:
https://uio.instructure.com/courses/26391

CELL sitt initiativ til en digital dugnad for undervisning:
https://www.jus.uio.no/cell/digitaldugnad/

INNKJØP
For mindre innkjøp som headsett, web kamera, mikrofon, mus og tastatur, kabler og annet smått it rekvisita, kan
dere nå kjøpe privat, med levering hjem, også søke om refusjon i ettertid.

Bestilling av større ting, som f.eks. pc, nettbrett, mobiler, skjermer, mm., må vente til vi har en annen løsning
for levering.

IT-STØTTE

Send e-post til: it-hjelp@jus.uio.no

--
Mvh
Kjetil K. Frantzen
IT-ansvarlig
Juridisk fakultet
Tlf. +47 22 85 94 44
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