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NSU erbjuder nya IT-tjänster
till medlemsföreningarna i Nyland
Bakom satsningen och utvecklingen står
Webbhuset.
- Desky är ditt arbetsbord och dina kollegor på
nätet, vi har samlat alla viktiga verktyg som
föreningen behöver på ett ställe. Då du loggar
in har du ditt eget skrivbord med de verktyg
som du behöver för att sköta ditt ansvarsområde i föreningen, berättar Ant Simons, Webbhusets VD.
Den nya kontorsmiljön Desky som möjliggör
intern kommunikation, medlemsregister och
dokumentlagring (som molntjänst) lanseras
stegvis för föreningarna efter årsskiftet. NSU
gör årsvisa avtal för tjänsterna, för 2019 har
bidrag för förverkligandet erhållits av Svenska
Kulturfonden. Precis som tidigare år erhåller
alla medlemsföreningar också kostnadsfria
webbsidor.
Föreningarna har behov att kunna lagra filer
och dokument på ett säkert och tryggt vis och
därför väljer NSU att köpa den här funktionen
åt sina föreningar.

- Tanken med dokumentsystemet är att det
skall vara tryggt och säkert. Vi har valt en
inhemsk leverantör med säkra servrar som
fyller kraven för GDPR, säger Ant.
Föreningen har en egen mapp för att lagra
sina protokoll i, och det är möjligt att dela
mappar och dokument mellan förenings och
styrelsemedlemmarna. Föreningarna erbjuds
inledningsvis 10 GB lagringsutrymme, men
möjlighet till tilläggsutrymme finns.
I Desky har föreningarna också möjlighet att
köpa olika tilläggstjänster till exempel bokföringsprogammet Briox, faktureringsprogram och olika kommunikationstjänster med
mera. Ant berättar att tanken är att utbudet
hela tiden skall kompletteras.
- Bakom inloggningen kommer det att finnas
en shop. Vi hoppas att vi kan fylla den med
sådana tjänster som förbunden och föreningarna önskar.
Genom att NSU köper dessa tjänster i stora
volymer blir priset lägre än om föreningarna
enskilt skulle köpa tjänsterna.
NSU kommer att arrangera infotillfällen och
kurser om Desky under året.
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