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Hva er Office 365?


Office365 er en abonnementstjeneste fra Microsoft som inkluderer mail,
lagring, Office lisens og samhandlingsverktøy.



Microsoft har laget sin egen skytjenste som har mye innhold og er rimelig
priset pr tjeneste pr mnd.



Klubbkontor fra samarbeidspartner Atea og nå har NIF overtatt løsningen.



Det er samme pakker for veldedige organisasjoner som for vanlige bedrifter.



De fleste bedrifter i dag bruker Office 365.

Hvordan var klubben før?


Fotballgruppa hadde en google drive konto, men ikke noe for de andre
gruppene.



Det var kun private mailadresser som var i bruk eks: gmail, hotmail eller jobb
adresser.



Vanskelig å ta over verv i klubben. Hvor finner man referat fra styremøter,
hvor ligger dokumentasjon?



Regninger ble sendt til styremedlemmer som ikke lenger hadde verv i klubben



Ingen hadde brukt mye tid på IT i klubben.

Hva ønsket vi å gjøre?



Ønsket at vi skulle se mer profesjonelle utad.



Ønsket at mailadresser skulle følge verv og ikke person.



Vi hadde behov for et felles lagringsområdet i klubben.



Trengte å beskrive alt som omhandlet klubben og gjøre dette tilgjengelig for
styre, trenere og medlemmer.

Hva har vi gjort i klubben?


Vi søkte om Office 365 for non profit via partner: Tech Soup Norge.



Opprettet en Office 365 portal for Kvelde idrettslag.



Opprettet mailadresser og felles dokumentområdet



Alle dokumenter er flyttet til felles SharePoint og gammel google drive er
fjernet.



Hver gruppeleder styrer mail for gruppene.



Vi har opprettet signaturer til alle mailadresser.



Vi har opprettet 15 bare mailkontoer og 5 brukere som også har office.

Erfaringer vi har gjort:


Anbefaler å ha med en it partner for å starte å bruke dette og flytte
eksiterende mailadresser og dokumenter.



Vi har kun tatt i bruk felles mail og dokument plattform.



Ikke start med for mange tjenester. Det blir fort mye for frivillige i styreverv



Bruk tid på å lage gode veiledninger for oppsett på mobil og pc.



Velg riktige pakker:


Enkel (E1) = Office 365 Nonprofit Business Essentials



Avansert E3 = Office 365 Nonprofit Business Premium

Pris:


Idrettslaget kjøper en løsning hvor man kan velge mellom to pakker.
Enkel - Arbeidsflate for hovedstyret eller særidrettslag. Kr 2.500,- pr. år.
Utvidet - Arbeidsflater for hovedstyre og alle undergrupper. Kr 6.250,- pr. år.



Kvelde idrettslag betaler 211 kr i mnd for 5 office lisenser. Mail er gratis.

