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Ett smidigt och säkert sätt
att spara, uppdatera och
dela information. F

Välkommen till Arbetsytan!
Arbetsytan är en lagringsplats för dokument – men det är framför allt föreningens plattform för
samarbete och kommunikation.
Här är tre skäl till att SOFF använder sig av Arbetsytan:

1

DELNING OCH SAMARBETE KRING DOKUMENT
Föreningen delar underlag såsom
• Affärsmöjligheter – företag som söker partner
•	
Medlemsgruppernas arbetsunderlag – agendor, presentationer, dokument som grupperna
arbetar med
• Utlysningar – från Nato och andra aktörer inom forskning eller anskaffning
• Analyser
• Information från SOFF – veckobrev eller dokument av mer känslig natur, exempelvis
presentationer från talare vid seminarier

2

ALLT PÅ ETT OCH SAMMA STÄLLE ÖVER TID

	Kontaktpersoner för medlemsföretag och medlemmar i våra medlemsgrupper ändras. Istället för
att vi som förening sprider informationen i mail finns den samlad på ett enda ställe.

3

SÄKERHET INTERNT OCH EXTERNT

	Det är en bra lösning för utarbetandet av föreningens dokument, där det blir tydligt vem som får se
eller redigera dokument. Dessutom kan kansliet ge externa och medlemsföretag möjlighet att se
och redigera dokument utan att information försvinner.

Arbetsytan funkar så klart både
på din dator, surfplatta och telefon!
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Hur gör jag när jag loggar in?
1. Du loggar in på Arbetsytan genom att surfa till http://www.arbetsytan.se.

2.	Som användarnamn anger du din e-post.
	Om ditt företag arbetar med Office 365, är sannolikt lösenordet samma som ditt vanliga. Annars
behöver du skapa ett eget Microsoftkonto. Får du välja att logga in med ett Arbets- eller skolkonto
alternativt med ett Personligt konto, välj Arbets- eller skolkonto.

	Har du inget Microsoft-konto?
	Då behöver du skapa ett konto. Microsoft tillämpar precis som exempelvis Google och Apple-ID ett
särskilt konto för att nå deras tjänster – och i Microsofts fall ett registrerat konto hos Microsoft. Det
kan vara ett konto som är Outlook, Hotmail – eller ett konto skapat med din egen e-postadress eller
ditt telefonnummer för att registrera dig.
Gör så här för att skapa ett konto:
	•	Gå till registreringssidan för Microsoft-konto https://signup.live.com och välj ”Inget konto?
Skapa ett!”
	•	Fyll i formuläret med dina uppgifter och skapa ett lösenord. Använd länkarna ”Använd din
e-postadress i stället”, ”Använd ett telefonnummer i stället” och ”Skaffa en ny e-postadress” om du
vill ändra hur du registrerar dig.
	• Välj Nästa.
3.	När du har loggat in på Arbetsytan första gången, återkoppla till Camilla Dättermark
(camilla.dattermark@soff.se) så bjuder Camilla in dig till de samarbeten som är intressanta för dig.
För mer detaljerad info om hur du loggar in, besök: http://arbetsytan.azurewebsites.net/Home/Anslut

Är det säkert?
Varje dag påminns vi om att vara försiktiga med våra inloggningsuppgifter, men Microsoft släpper inte in någon till tjänsterna i Office 365
utan att identifiera sig.
Det finns flera ledtrådar till att sidan är korrekt, till exempel domänen
azurewebsites.net som Arbetsytan ligger på är Microsofts.
Det har dock förekommit försök att få tag i våra medlemmars e-postadresser, så om du som användare får e-post som ser suspekt ut,
kontakta oss utan att svara på det meddelandet. Se exempel:
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Vad hittar jag för information?
När du har loggat in på Arbetsytan, ser du ett antal mappar som innehåller olika samarbeten. Arbetsytan består i sin helhet av ett stort antal samarbeten, men du kommer endast att se dem som du har
tillgång till, d v s de som kan vara intressanta för just dig och ditt företag.

När du klickar vidare på ett samarbete ser du den information som har delats i den mappen. Det kan
vara exempelvis arbetsdokument där medlemmarna tillsammans skriver och utvecklar en text, pdf:er
från presentationer som hållits vid seminarium eller underlag som delats från Nato om kommande
utlysningar.
I exemplet nedan, Kommunikation från SOFF, finner du framförallt alla de veckobrev som kansliet delar
till kontaktpersonerna.
Här kan du se vilka övriga medlemmar som har
tillgång till just det här
samarbetet.
På gång är en anslagstavla för eventuella
intressanta uppkommande event eller andra
aktiviteter, främst för
medlemsgrupperna.
Favoriter är ett sätt att
länka till samarbeten
och dokument som du
ofta besöker och därför
snabbt vill kunna hitta.
Etiketter är ett sätt att snabbt hitta relevant information. Fungerar lite som
”hashtags” på sociala medier. Samtliga dokument tilldelas en eller flera
etiketter för att man enkelt ska hitta dem.
5

Manual Arbetsytan • SOFF

Lycka till!
Hoppas att du kommer att få stor nytta av Arbetsytan! Om du har frågor eller synpunkter, eller stöter på
något problem, så är du välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig.
Lycka till i ditt användande!
Camilla Dättermark
camilla.dattermark@soff.se
Tel: +46 (0)8 782 08 39

INFO

Hantering av personuppgifter
Vilken information om mig sparar ni?
Vi sparar den e-postadress som du loggar in på Arbetsytan med.
Varför sparar ni den informationen?
Vi sparar e-postadressen för att du ska kunna logga in på Arbetsytan. Arbetsytan är vår anpassning
av SharePoint online som är en del av Microsofts molntjänster. Din e-postadress är ditt inloggningsnamn till Microsoft molntjänster (antingen som ett Arbets- eller skolkonto alternativt som ett
Personligt konto) och därmed också till Arbetsytan.
Hur länge sparar ni informationen?
Vi sparar den tills det att du inte längre har ett behov att komma åt Arbetsytan, alternativt tills det
att ditt konto avslutas hos Microsoft.
Arbets- eller skolkonto avslutas av det företag eller den skola man arbetar/studerar på när anställningen/studierna upphör.
Personliga konton avslutar man själv genom att logga in på kontot hos Microsoft och avsluta det.
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