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Digital samhandling på UiB 
frem til nå



Utfordringer med tradisjonelle løsninger

Mange versjoner av et dokument, alle får ikke nødvendigvis all 
informasjon , ressurskrevende

Begrenset tilgjengelighet, begrensninger med tilgangskontroll, 
ikke mulig å samarbeide med eksterne

Organisasjonen mister kontroll over egne data, kompleksitet for 
sluttbruker, kostnad, sikkerhet



Nye krav til digital 
samhandling



Bakgrunn

• Større krav til kontroll på data

• Økt forespørsel om samhandlingsverktøy – noe 
annet enn fellesområder

• Mye samarbeid på tvers i sektoren og med 
eksterne samarbeidspartnere

• Økte forventninger til fleksibilitet 



Løsningen



Hvorfor bruke Office365?

• Alt på ett sted! 

• Du har tilgang til dine dokumenter uavhengig av sted og enhet (datamaskin, nettbrett, mobil)

• Kraftig søkefunksjon for enkel gjenfinning av data og dokumenter

• Du kan dele dokumenter og filer med andre på en enkel og trygg måte (redusere bruk av e-post)

• Flere kan redigere et dokument samtidig, og du ser hva de andre skriver

• Du har en 1 TB lagringsplass med høyt sikkerhetsnivå i OneDrive

• Du kan laste ned Office-pakken på opptil 5 ulike enheter (f.eks. hjemme-PC, bærbar PC, nettbrett, 
mobil)



Hva er Microsoft 
Teams?

• Sharepoint-basert arbeidsflate 
organisert i Teams og kanaler

• Samtalevegg for effektiv 
informasjonsdeling

• Felles filområde og mulighet for direkte 
samhandling i dokumenter

• Videochat og videomøter bygget på 
Skype-teknologi

• Tjenesten er knyttet til UiB brukerkonto 
via Office365

• Støtte for eksterne gjestebrukere

• Klient for alle plattformer

• Windows, Mac, iOS, Android, Web
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Deling og lagring 1

• OneDrive er ditt personlig lagringsområde i Office365. 
Her finner du alle filer du har arbeidet med i 
Office365, og filer du har valgt å flytte over eller 
synkronisere fra ditt hjemmeområde 

• (se veiledning; 
https://it.uib.no/OneDrive#Synkronisering )

• Du kan også dele eller samskrive filer med andre 
brukere i eller utenfor UiB fra din OneDrive.

• Filer delt fra OneDrive tilhører den som opprettet filen

https://it.uib.no/OneDrive#Synkronisering


Deling og lagring 2

• Microsoft Teams er en tjeneste for digitalt samarbeid. Her kan du 
produsere, lagre og dele filer samt kommunisere og samhandle 
på ulike måter

• Teams er et effektivt verktøy for alle typer oppgaver som krever 
deling av informasjon og samhandling i grupper 

• I motsetning til OneDrive tilhører filer lagret her teamet, og 
forsvinner ikke om et medlem i gruppen slutter



Chat-
funksjonaliteten

• Offentlige diskusjoner skjer i kanaler i
Teams

• Private diskusjoner i Chat

• Chat kan være med en eller flere deltakere

• Enkelt å gå fra tekst -> tale -> video

• Rask og enkel skjermdeling

• Kan også samskrive i dokumenter delt via 
OneDrive 

• Alt lagres automatisk

Universitetet i Bergen Side 11



Søkefunksjon

• Ekstremt rask og kraftig

• Søker alt du har tilgang til

• Også innhold i dokumenter!
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Skype for 
Business og 

Microsoft 
Teams

• Skype teknologi sentral i Teams sine 
videokonferansefunksjoner

• Skype For Business Online vil bli en del av 
Microsoft Teams

• Microsoft Teams hadde implementert all 
funksjonalitet fra Skype for Business i august 
2018

• Valget av Skype for Business som telefoniløsning 
innebærer at Microsoft Teams vil bli enda mer 
sentralt for UiB i fremtiden



Aktivitet over siste 180 dager
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Sikkerhet
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Brukeradministrert 
tilgangsstyring

• Eiere av et Team administrerer selv tilganger og 
rettigheter

• Alle kan se hvem er med i et Team

• Alle i et Team har i utgangspunktet tilgang til alt



Andre 
sikkerhetsgevinster

• Arbeidsmetodikk basert på Teams gir 
færre vedlegg på epost. 

• Office365 gir også mulighet for 
tofaktor-autentisering.

• Azure Information Protection (AIP)
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Klassifisering
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Hvor skal dokumenter lagres?



Ny funksjonalitet på 
vei!



Spesialbakgrunner i videomøter
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Referanser og lenker

https://www.uib.no/foransatte/113424/digital-arbeidsdag

E-læring: https://app.xtramile.no/courses/universitetetibergen

Teamet "Microsoft Teams på UiB" kode:  o3a4w6u

Selvbetjeningsportalen: https://it.uib.no/Teams

Uservoice Microsoft Teams: 
https://microsoftteams.uservoice.com/forums/555103-public

Opplæringsressurs fra Microsoft: 

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/enduser-training
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