
Hvordan jobbe hjemmefra 

 

Begrepet «hjemmekontor» kan bety flere ting: 

- Du jobber hjemmefra, med privat eller kommunal PC, uten å behøve noen ekstra 

hjemmekontortilkobling. Alt du jobber med er tilgjengelig, bare du er på internett. 

- Du går via Citrix-løsningen til IKT ORKide. Linken er https://gateway.orkidenett.no. Alle 

fellessystemer er tilgjengelig herfra. 

- Du må bruke VPN/hjemmekontorklient, fordi du trenger tilgang til systemer som ikke er 

tilgjengelig via de to punktene ovenfor. 

Du trenger ikke nødvendigvis hjemmekontorløsning for å bruke våre kommunale programmer. 

Følgende programmer/funksjoner er tilgjengelig fra hvilken som helst PC, uten behov for 

hjemmekontortilgang: 

E-post (Outlook) Teams OneDrive 

Public360/eByggesak Min Arbeidsplan Gisline 
 

Logg inn på https://office.com, så finner du alle Microsofts programmer, samt filene dine i OneDrive. 

Er du blant de som bruker Outlook, Word, Excel osv lokalt på PC-en, kan du fortsette med det. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Følgende programmer er tilgjengelig via Citrix, med BankID-pålogging: 

Gerica/eLink HSPro Socio 

Visma Enterprise   
 

Gå på https://gateway.orkidenett.no, eller gå på kommunens nettsider, velg Min side. Det er laget en 

egen oppskrift for denne. 

 

Pågangen på kommunenes programmer fra utsiden av kommunalt nett/via hjemmekontor kommer 

til å bli stor i den situasjonen vi er i. Dere som trenger disse tilgangene må selvsagt bruke dem. Dere 

andre; dette er ikke tidspunktet for å teste tilgang fordi det virker spennende. IKT ORKide sine IT-

løsninger kommer til å utsettes for en enorm pågang de neste ukene. 

 

Ta med utstyr hjem 

Skal du jobbe effektivt hjemme, ta med tastatur, mus og skjerm fra kontoret. Eventuelt også 

dockingstasjon, men det krever noe mer oppkobling. (Merk at docking-lader er kraftigere enn PC-

lader. Docking-lader kan brukes rett i PC-en, men PC-lader kan ikke brukes til dockingen.) Vi har nye 

og gamle PC-er og skjermer. Du må sjekke at laptopen og skjermen har samme type port (VGA, 

HDMI, DisplayPort), og ta med deg riktig kabel. Det er bedre at du bare tar med deg det du trenger 

fra eget kontor, så slipper IT-avdelingen å dele ut noe, holde oversikt over hvem som har lånt hva 

osv. 

Har du dårlig internett hjemme, men bra mobilnett, kan vi øke datapakken på din mobiltelefon. 

Dette gjelder for alle som har kommunalt abonnement. (Evt andre må avtale med sin leder.) 
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