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Status Digitaliseringsprojektet 

 

Projektet går vidare trots Coronan! 

Projektgruppen träffas digitalt med två veckors mellan för avstämning. 

Vi har som ett första steg inhandlat 10 begagnade Laptops. Dessa har uppdaterats 

till senaste version av Windows -10Pro. Ett antal användbara program har installerats 

såsom Chrome, TeamViewer etc. 

Vi har beslutat att använda en möjlighet att ansöka om gratis mjukvaror hos 

Microsoft. Genom att bli godkänd som en ”Non Profitable Organization” kan Distriktet 

och föreningarna ladda ned gratisversioner av Microsoft-365. Dessa licenser kan 

installeras på datorer som tillhör föreningen eller styrelseledamöter. 

En detaljerad instruktion har framtagits och testats i verkligheten. 

Distriktet, Oxelösund, Gnestadbygden och Gullvivan/Vingåker har ansökt och blivit 

godkända. Installation av mjukvaror pågår där. Tyvärr måste detta göras på distans 

vilket försvårar och försinkar arbetet. 

Ansökningar kommer i närtid att göras för Mariefred-Åker, Trosa, Malmköping, 

Stallarholmen, Husby-Rekarne och Västra Rekarne. Ansökningar görs av resp. 

förening med stöd från Projektet.  

Vi kan hantera ytterligare några föreningar i närtid. Hågade föreningar skall höra av 

sig till stig-hakan.nilsson@icess.se. 

När ansökningarna har godkänts kommer installation av licenser att påbörjas. I 

samband med detta kommer respektive förening att erhålla sin Laptop. Vi har även 

en instruktion för detta! 

Vi hann starta upp utbildning i Microsoft-365 för Distriktet, Nyköping och 

Gullvivan/Vingåker men den har nu stoppats pga. Coronan. Försök kommer att göras 

med en digital utbildning via Vuxenskolan. Beroende på utfallet och erfarenheterna, 

kommer vi att besluta om denna form av utbildning skall erbjudas fler föreningar eller 

om vi helt enkelt måste vänta tills vi kan träffas. Det kommer inom kort att, på 

Distriktets hemsida, finnas länkar till filmer för självstudier som kan utnyttjas under 

tiden vi väntar på att kunna erbjuda utbildning på plats. 

I Microsoft – 365 ingår Teams. Därför kommer Vuxenskolan snart att erbjuda en 

digital utbildning i verktyget. Genom att använda Teams slipper man nuvarande 

begränsningar i gratisversionen av Zooms, som Förbundet rekommenderar och 

utbildar i. Vi har tills dags datum utbildat minst 100 medlemmar i Zoom. 

Funktionaliteten i Zoom och Teams är snarlik så kan man använda det ena systemet, 
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klara man lätt av det andra. Teams är väldigt bra integrerat i Outlook för enklare 

utsändning av kallelser. 

 

Har Ni frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta Stig-Håkan Nilsson, via mail 

eller på mobil 0708 - 34 41 08. 


