NSU erbjuder nya IT-tjänster till medlemsföreningarna
Med understöd av Svenska Kulturfonden erbjuder NSU det digitala kontoret Desky
till sina medlemsföreningar. Desky är en plattform av olika tjänster och program. En del
program fås kostnadsfritt genom NSU, därtill finns olika tjänster som föreningarna kan köpa
till.
Grundtanken är att tillhandahålla behövliga och säkra verktyg för föreningarna.
Samtidigt som fler tjänster blir tillgängliga för föreningarna har även den så kallade
rapportblanketten flyttat in i samma system.
I Desky finns för tillfället många program färdigt för att smidigt kunna sköta olika
ansvarsområden inom föreningen; medlemsregister, dokumentlagring, bokföring (tillval),
fakturor, meddelanden, mm. Flera av dessa verktyg är bekanta sedan tidigare, och har nu
plockats med i programmet för att samla allting på ett ställe. Bakom satsningen och
utvecklingen står Webbhuset.
Den nya kontorsmiljön Desky, som möjliggör intern kommunikation, medlemsregister och
dokumentlagring (som molntjänst), lanseras för medlemsföreningarna under våren 2019.
NSU gör årsvisa avtal för tjänsterna, för 2019 har bidrag för förverkligandet erhållits av
Svenska Kulturfonden. Precis som tidigare år erhåller alla medlemsföreningar också egna,
kostnadsfria webbsidor. Föreningarna har behov att kunna lagra filer och dokument på ett
säkert sätt 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 Simons,
Webbhuset.
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. I Desky har
föreningarna också möjlighet att köpa olika tilläggstjänster till exempel bokföringsprogammet
Briox, faktureringsprogram och olika kommunikationstjänster med mera. Allting kommer man
åt från Desky.
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.
För att få Desky till din förening, skicka e-post till kansliet@nsu.fi. Ange föreningens namn,
din e-postadress samt roll i föreningen (ordförande, kontaktperson, IT-ansvarig, kassör,
sekreterare, styrelsemedlem eller något liknande). När vi mottagit din anmälan får du senast
inom några vardagar ett e-postmeddelande med länk till din inloggning. När du fullföljt
registreringen och loggat in är det bara att bjuda in övriga kollegor i föreningen och börja
använda funktionerna.
De kostnadsfria tjänsterna för föreningarna förverkligas med stöd från Svenska kulturfonden.
Lycka till och tveka inte att ta kontakt om ni vill ha ytterligare info eller stöd och hjälp
med systemet!

