
Spurningar og svar - 2019 Svarað hevur
1 Er rundskrivið um KT trygd komið í gildi ?

Rundskrivið um KT trygd, sum varð sent til hoyringar í januar, verður enn 

viðgjørt og er tískil ikki komið í gildi enn. Galdandi rundskriv frá 21.06.2007 um 

at seta í verk KT trygd er sostatt enn galdandi.  Dorit

2 Skjalasavnsloysn til smáar stovnar, tíðarætlan ?

Ætlanin er at bjóða tað út gjøgnum eitt undangóðkenningarumfar, har 

veitararnir verða undangóðkendir. Vit vóna, at arbeiðið er komið so væl áleiðis 

áðrenn summarfrítíðina, at klárt verður at bjóða tað út. Birgir

3 Kanna tit netferð hjá einstøku stovnunum ella kunnu vit sjálvi tað ?

Netferðin verður so at siga bert kannað, um tað eru trupulleikar, ella illgruni er 

um, at stovnurin ikki fær ta ferðina, sum goldið verður fyri.

Stovnarnir kunnu gott kanna ferðina við at nýta ferðtestarin hjá Føroya Tele. 

Hetta gevur eina góða ábending um, hvat mesta ferðin er. Birgir

4 Hava tit ætlan um at gera eitt test AD ?

Tað eru ongar ætlanir um at gera eitt Active Directory til test. Birgir

5

Send okkum leinkið til loyniorðskipanina, eventuelt við vegleiðing til 

uppseting.

Leinkið er https://sg.landsnet.fo - og er bert virkið á Landsneti.

Ein vegleiðing verður send úrvalsbrúkarunum á stovnunum fyrsta dagin. Ormar

6 Ger eina vegleiðing til uppseting av sjálvgreiðslu til at broyta loyniorð.

Vegleiðingin verður send úrvalsbrúkarunum á stovnunum fyrsta dagin. Ormar

7

Um skipanina til VEKS: 

Var tað rætt skilt at Landsnet hevur ment hana?

Hvussu langa tíð tók menningin?

Hvat var kostnaðurin?

Skipanin er uppsett í SharePoint á Landsneti, talan er um uppseting av 

SharePoint og ikki beinleiðis menning. Skipanin er eitt samstarv millum KT 

Landsins og Elektron.

Menningin hevur verið í gongd leingi, tí arbeiðið hevur ligið leingi stilt inn í 

millum. Tíðarnýtslan hjá veitaranum er slakar 50 tímar. Birgir

8
Vís dømi hvussu ber til at gjøgnumskoða ransomware. T.d. har sendari og 

teldupostadressa ikki samsvara t.d. vegleiðing við @ ella fílum

Ráðini eru ikki at trýsta á leinkið ella opna viðfestar fílur í teldubrøvum, sum 

man ikki kennist við - kanska man ikki kennir sendaran, ella innihaldið ikki er á 

tráð við samskiftið, tú hevur við viðkomandi.

Vit fara at senda eina kunning til stovnarnar við góðum ráðum, sum brúkararnir 

eiga at fylgja í sambandi við fysking. Her er eitt filmsbrot, sum vísir nøkur dømi 

https://vimeo.com/210910231 Birgir

9 Hvussu nógv ávirkar Bitlocker arbeiðsorkuna á telduni ?

Á nýggjari teldu er lítil og eingin ávirkan. Bjarni

10 Wizdom innanent vs SharePoint. Samanfall ?

Wizdom er ein innannet skipan, ið er bygd omaná SharePoint, og tí er 

SharePoint ein fortreyt fyri Wizdom. Birgir

11 Eru ætlanir um at fáa Setrið á Landsnet? Og um so er, nær ?

Setrið hevur higartil ikki vilja við í Landsnet. Birgir



12
Fysking: Klárar Sophos ikki at støðga fysking teldubrøvum ?

Ransomware: Klárar Sophos ikki at fanga Ransomware ?

Fysking: Sophos verjan støðgar nógvum fysking teldubrøvum, men ikki øllum. Vit 

fara at upprætta eina SPF Record fyri hvønn stovn, sum ger, at bert hvør einstaki 

ávísi stovnur kann senda við sínum økisnavni. T.d. at bert Gjaldstovan kann 

senda sum @gjaldstovan.fo

Ransomware: Vanlig virusverja verjir ikki nakað serligt móti Ransomware. Tí 

hevur KTL gjørt íløgu í eina serliga Ransomware verju, ið kallast Intercept X. Birgir

13 Riggar Teams á Linux ?

Í løtuni er ongin Linux klientur til Teams, men webclienturin kann brúkast á 

Linux. Bjarni

14
Teams brúkari uttanfyri KTL mail ?

SharePoint - skal man gjalda SP gjald fyri at brúka teams ?

Brúkarar nýtast ikki at vera partar av Landsneti ella á annan hátt hava atgongd 

til Office 365 fyri at vera við í Teams. 

Tað er ikki neyðugt at gjalda fyri SharePoint á Landsneti fyri at brúka Teams. Bjarni

15
Teams: Ber tað til at bjóða fólkið uttanífrá við? T.d. nevndarlimum sum ikki 

eru á Landsneti ?

Brúkarar nýtast ikki at verða partar av Landsneti ella á annan hátt hava atgongd 

til Office 365 fyri at vera við í Teams.  Bjarni

16
Teams: Kunnu brúkarar uttanfyri landsnet koma við ?

Skal man gjalda SharePoint gjald ?

Brúkarar nýtast ikki at vera partar av Landsneti ella á annan hátt hava atgongd 

til Office 365 fyri at verða við í Teams. 

Ikki neyðugt at gjalda fyri SharePoint á Landsneti fyri at brúka Teams. Bjarni

17 Kann filmurin frá ad-hoc fundinum goymast ?

Tað ber ikki til í løtuni, men í roadmap hjá MS stendur tað at koma í Q2 2018.  

https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Teams-Blog/Roadmap-for-

Skype-for-Business-capabilities-coming-to-Microsoft/ba-p/119636 Bjarni


