
 

 

Spurningar og 

svar frá 

aðalfundinum 

2013 



Kunnu brúkarar uttanfyri 

Landsnet nýta Sharepoint?  

(Dømi: Nevndarlimir) 

 

Ja, hetta ber til t.d. um ein 

velur at gera eina almenna 

heima-síðuloysn, sum t.d 

Kunngerðarportalin. Tað ber 

eisni til, at gera eina ShP-síðu 

á Internetinum, ið er tøk 

umvegis login á ShP.  



Lync: Verður chat goymt? 

 

Chat verður goymt í 

Outlook, ein nýggja mappa 

verður gjørd, sum eitur 

“Samteleoversigt” 



   Riggar Lync bert til  

   Windows 8 + millum stovnar? 

 

 Lync kann brúkast á ymiskum  

 platformum, men ymisk hvat fyri 

 funktionalitet man fær.  

 Lync 2013 klienturin krevur  

 Windows 7 ella Windows 8.  

 

Fyri at koyra Lync á Windows XP, 

má man brúka Lync 2010 klientin. Á Mac 

kunnu klientarnir Communicator for Mac 

2011 og Lync for Mac 2011 brúkast, krevur               

                         OS X v10.5.8 ella nýggjari. 



Lync: Um vit droppa vekslaran 

og fara til talgilt samskifti, 

hvussu er so við borgaranum, 

sum ikki hava hesa útgerð? 

 

Lync hevur eisini ein telefon part, 

sum er knýttur til ta vanligu 

telefonskipanina.  

 

Tekur tú hendan partin í nýtslu so 

fær hvørt starvsfólk eitt vanligt 

telefonnummar. 



Kann Lync brúkast á Mac? 

 

Á Mac kunnu klientarnir 

“Communicator for Mac 2011” 

og “Lync for Mac 2011” brúkast, 

krevur OS X v10.5.8 ella 

nýggjari. 



Fara stovnar at gjalda fyri 

Lync? 

 

Ikki endaligt avgjørt enn.  

Lync fer at verða bjóðað út í 

pakkum, har grundpakkin 

væntandi verður ókeypis,  

meðan pakkar við meiri 

funktionaliteti verða príssettir. 



Kan eksterne brugere/kunder 

/klienter få adgang til Lync? 

 

Tað er ikki ætlanin at bjóða Lync,  

sum eina tænastu til stovnar, sum 

 ikki eru í Landsnet.  

Ætlanin er tó at tað skal vera  

møguligt at samskifta umvegis  

Lync við uttanhýsis stovnar og  

fyritøkur sum brúka Lync. Fyri at onnur 

skulu kunnu luttaka í einum online 

fundi er ikki neyðugt at tey hava Lync - 

tá kann ein Web App brúkas. 



Video konferensa: Skulu 

allir partar hava Lync? 

 

Nei ! 

 

Tey, sum ikki hava Lync 

kunnu brúka Web App'ina, 

sum leinkja verður til í fundar 

innkallingini. 



Hvussu sært tú um 

viðkomandi er tøkur í 

Lync? 

 

Lync vísur ymiska status, 

akkurát sum Skype. 



360 út til allar stovnar 

beinanvegin!!! 

 

Tað er helst nógvir fyrimunir 

við at hava eina felags 

journalskipan til allar 

almennar stovnar. Um hetta 

skal gerast, er helst eisini 

rættast, at hetta verður skipað 

sum eitt útboð. 



Er góðkent at koyra 

pappírsleyst í 360 

skipanini? 

 

360 skipanin er góðkend frá 

Statens Arkiver til elektronisk 

levering við tí fyrivarni, at alt 

tilfar verður leverað er í 

góðkendum elektroniskum 

fílsniðum.  Góðkend snið eru 

t.d. PDF,TIF og JPG. 



Hví er 360 ikki ein fastur 

partur av tilboðnum frá 

Landsneti? 

 

M.a. tí at tað finnast aðrar 

journalskipanir. Eisini tí at KT 

Landsins ikki hevur fingið  

uppgávuna at skipa fyri 

journaskipanum hjá tí 

almenna. 



Nær fáa vit digitalan 

signatur? 

 

Hesin spurningur er 

politiskur.  

Vinnumálaráðið eigur 

málsøkið og kann helst 

svara hesum best. 



Ber til at velja millum 

journalskipanir í 

Landsneti? Prísmunir? 

 

Journalskipanir er ein 

fakskipan og harvið eitt 

val hjá stovnunum.  

Svarið er tí ja.  

Vit hava ikki nøkur tøl 

uppá prísmun 



Kann avtalan við Elektron og 

Formula hava við sær, at 

kostnaðurin á Landsneti verður 

hægri? 

 

Útveitingin gevur okkum eina 

nógv greiðari fatan av, hvat ein  

vælvirkandi infrastrukturur 

veruliga kostar. Fyri ikki at skapa 

eina monopolstøðu, so hava vit brúkt 

stóra orku at tingast um eina loysn, har 

báðir teir størstu aktørarnir eru við í 

loysnini. Avtalan er tíðaravmarkað. 



Nær er "break even"? 

 

Alt annað líka, so er break 

even, tá ið okkurt um 2 túsund 

teldur eru innlimaðar. Tá er 

nøkulunda javnvág millum 

inntøkur og útreiðslur av 

Landsneti. 



Hvussu er performance í 

mun til VPN? 

 

Tað er sum so eingin munur 

um tú brúkar Aerohive ella 

VPN tú havur tað sama 

krypterings overhead í báðum 

førum. Tað, sum hevur 

størstan týdning er linju 

ferðin. 



Hvussu týtt skifta tit OS? 

 

Tað er einki fast tíðarbil, og 

tað er í ein stóran mun 

stovnarnir, sum avgera nær 

teir vilja skifta OS - ofta eru 

tað fakskipanirnar, sum seta 

avmarkingar. Í avtaluni við 

stovnarnar stendur at vit 

stuðla útgávur aftureftir. 



Windows 8 - eitt nýtt Vista? 

 

Tað er tað onkur, sum heldur. Eg 

(Birgir) haldi tann størsti 

trupulleikin er at teir royna at 

kombinera bæði touch 

markamótið og mús/keyboard 

markamótið. Tað ger tað heila 

fløkjasligt fyri brúkararnar. Ein 

tann stórsti trupulleikin við Vista 

var at tað koyrdi illa og tungt - 

higartil vísa mínar royndir at tað 

er ikki galdandi fyri Windows 8. 



Er ein málsetningur fyri, hvør 

svartíðin miðal og max skal 

vera hjá KT-fyrisitingini? 

 

Svartíðirnar, sum vit halda 

okkum til eru ymiskar alt eftir 

hvat fyri uppgávu talan er um.  

Í avtaluni við stovnarnar eru trý 

stig. 

1. High - 1 tími 

2. Medium - 1 dag 

3. Low - 7 dagar 



Hvat er málið fyri eina 

nøktandi "niðritíð"? 

 

Eg vil venda spurninginum. 

Tað, sum vit meta er ein 

nøktandi uppitíð er 99% rokna 

yvir eitt 30 daga tíðarskeið, 24 

tímar um døgnið  

- tað svarar til eina niðritíð 

uppá uml. 8 tímar. 



Hvussu nógv liggur á C: 

drevinum og hvussu verður 

tað tryggjað (backup)? 

 

Tað er ymiskt hvussu nógv 

brúkararnir leggja á "C:" 

drevið, megin reglan er at tað 

eigur man ikki at gera tí tað 

verður ikki tikið backup av tí, 

sum liggur á "C:" 



Skal Landsnet vera 

tvungið? 

 

Hetta er ein politiskur 

spurningur. Tað hevði verið 

lættari fyri okkum sum vara av 

Landsneti, um vit vistu akkurát 

hvørjir stovnar skuldu gerast 

partur av Landsneti, og nær 

hesir skuldu innlimast. 



Hví eru stovnar undir 

Løgtinginum ikki 

umboðaðir í nevndini? 

 

Eg haldi ikki hetta hevur verið 

viðgjørt sum møguleiki, men 

dugi ikki at síggja nakra 

forðing fyri hesum. Best hevði 

sjálvsagt verið um 'móður-

organisatiónin', Løgtingið,var 

partur av Landsneti áðrenn. 



Veitara avtala er gjørd við 

Formula og Elektron/FT. 

Er nakað alternativt til hesa 

loysn, um hon ikki virkar 

nóg væl? 

 

Alternativið er, at byrja 'fyri 

okkum sjálvi' aftur. Hetta hevði 

tó kravt eina stór íløgu, bæði í 

fysiskar karmar og kt-útgerð. 



Hvat við sjúkrahúsunum? 

Eru tey potentiellir 

brúkarar? 

 

Ja, tað halda vit. Vit samskifta 

við sjúkrahúsverkið, fyri at vita 

hvussu tey kunnu gerast 

partar av Landsneti. 



Hvussu við x2 ella x3 av 

Rakstrardeplum? 

 

Í løtuni eru tað 2 rakstrardeplar, 

sum báðir eru dubleraður - fyri 

fakskipanir er dublering tó eitt 

tilval.  

Sum er síggja vit ikki tørv fyri 

fleiri rakstrardeplum 



(Grundskipanir mótvegis 

fakskipanum)  

Hvussu koma aðrir veitarar inn 

at bjóða loysnir, sum vera við í 

grundpakkanum? 

 

Grundpakkin verður ikki víðkaður. 

Heldur verður talan um at fáa 

nýggjar ískoytistænastur, sum 

stovnar kunnu velja ella velja frá. 

T.d. hava vit fingið tráðleyst net 

sum ískoytis-tænastu, sum varð  

             boðin út millum fø veitarar 



Hvussu er tilgongdin at verða 

veitari av fakskipanum, ið 

Landsnet veitir til stovnarnar? 

 

Stovnarnir velja sjálvir sínar 

fakskipanir. Tvs. at tilgongdin er, 

at venda sær til stovnarnar.  

Um onkur hevur eitt hugskot til 

felagsskipan til allar stovnar, so 

er rættast at venda sær til KT 

Landsins. 



Hvat er ein fakskipan? 

 

Allar skipanir og tænastur 

sum ikki er í grundtænastuni, 

sum er lýst nærri í 

rakstraravtaluni við stovnin, 

er ein fakskipan, t.d. 

Journalskipanir 



Eg ræðist, at tað verða tiknar 

fleiri skipanir við í pakkan enn 

okkara lítla stovni tørvar. Er 

tankin at gera ymsar pakkar, 

grundpakki + luksuspakki t.d.? 

 

Ætlanin er ikki at taka meir inn í 

grundpakkan.  

Ætlanin er, at nýggjar tænastur/ 

produktir skulu gerast eyka 

tænastur, sum stovnar kunnu velja 

at brúka. Dømi er tráðleyst net, sum 

stovnar í dag kunnu velja at brúka. 



Hvat gera vit um Microsoft 

fer konkurs í 2015? 

 

Hetta "scenarie" hava vit ikki 

viðgjørt. Sæð yvir eitt stutt 

tíðarskeið fær hetta ikki nakra 

ávirkan, tí skipanirnar kunnu 

koyra víðari. 



Hevði tað verið áhugavert at 

bjóðað Landsnet brúkarum 

atgongd til Kort Data? Hetta 

kundi verið gjørt í samstarvi 

við FDS og US. 

 

Gott hugskot. Tað hevði verið 

gott um viðkomandi sum hevur 

skrivað hesa viðmerking vendi 

sær til okkara fyri at útgreina 

hugskotið. 



Er ætlanin, at 360 skal verða  

ein standardskipan? 

 

Eingin ítøkilig ætlan er um hetta.  

Talan hevur verið um at gera  

felagsútboð um journalskipan,  

men einki er avgjørt nær hetta  

verður gjørt, ella hvør skal verða 

umfataður av einum møguligum  

útboði (t.d. miðfyrisitingin ella eisini 

stovnar undir). Um nakað verður gjørt 

verður talan um útboð, og ikki at velja 

eina skipan uttan nakra kapping. 



Hvør er kostnaðurin fyri at vera  

við í 360? Hevur ikki verið 

lættasta/bíligasta loysnin fyri  

smáar stovnar. 

 

360 er ikki verið í grundpakkanum.  

Tó er ein felags-installatión av  

360, sum stovnar kunnu velja at 

gerast partur av. Í rakstri kostar  

tað á leið 700 kr./mð. í rakstrarútreiðslum. 

Haraftrat skulu útreiðslur til lisensir til 

Formula takast við í uppstarts-útreiðslum. 



Nær koma øll á Totalview 3?  

Nú er tað ein standardskipan. 

 

Tað er eitt ynski frá okkum á 

 KT-Landsins, at øll verða flutt til 

Totalview3, tí so sleppa vit 

undan at reka og viðlíkahalda 

tey umhvørvi, men hetta er upp 

til stovnarnar. 


