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Af hverju skýið

Dýrt viðhald á netþjónum

Starfsmenn byrjaðir að nota skýjalausnir

Betra aðgengi gagna

Auka starfsánægju

Auka virkni starfsmanna

Sveigjanleiki



Markmið

Öll gögn Íslandsstofu aðgengileg á einum stað

Einnig aðgengileg hvar sem er og hvenær sem er

Fækka kerfum

Vinna saman, miðla upplýsingum

Auka öryggi gagna

Auka uppitíma



Hvað er að fara í Office 365

Skjöl, myndbönd, ljósmyndir og tölvupóstur

Viðskiptamannagrunnur

Mannauður

Samningar

Fyrirspurnir

Umsóknir

Póstlistar

Viðburðaskráning

Kannanir



Innleiðing

2016

• Uppsetning á Office 365 

• Tölvupóstur færður yfir

• Uppsetning á Office 365 á tölvum

• Uppsetning á Sharepoint

• Uppsetning á Dynamics 365 (CRM)

2017

• Byrjað á aðlögun á Sharepoint

• Byrjað á aðlögun á Dynamics 365

• Loka kerfum og flytja gögn yfir í Office 365

• Byrja að tengja heimasíður við Dynamics 365



Innleiðing 2018 – 2019

• Uppfæra Dynamics 365 í úgáfu 9.0

• Færa Sharepoint síður í Groups og Teams

• Klára allar aðlaganir og loka fleiri kerfum

• Klára að tengja allar heimasíður við Office 365

• Skoða hvaða tól við getum nýtt okkur af Office 365























Lærdómur

• Þetta er mikil vinna og ekki eins manns verk

• Breytingar eru erfiðar, alltaf einhver mótþrói

• Fækka kerfum 

• Hanna einfaldar lausnir og prófa

• Hjálpa stafsfólki að færa gögn í kerfið

• Kennsla, einstaklings kennsla er besta kennslan

• Vinna fyrst með einstaklingum í aðlögun (ekki hópum)

• Auðvelt að hanna grunna í kerfinu (fyrirspurnir)



Næstu skref

• Slökkva á kerfum

• Halda áfram að hvetja starfsmenn til að nota kerfið

• Meira bakland og stuðningur stjórnenda

• Áframhaldandi viðhald og þróun

• Laga upplifun - bregðast við ábendingum

• Koma á framfæri góðu efni og kynna



Takk fyrir
eyjolfur@Islandsstofa.is


