INFORMASJON
OG NYHETER
Informasjon er åpent innhold som skal publiseres for å
nå en spesifikk målgruppe, f.eks. studenter, ansatte eller
omverdenen. Informasjon kan være en blanding av tekst,
video og dokumenter om et tema.
En nyhet er noe som har nyhetsverdi. En nyhet kan
vise til mer utfyllende informasjon.

NTNU har retningslinjer for informasjonsflyt og kanalvalg.
Dette ble vedtatt av rektor i dekanmøte 17.4.18.
Retningslinjene vil endre seg i takt med endringer i
organisasjonen og teknologien. Siste versjon er alltid
tilgjengelig på Innsida.
Dette dokumentet gir deg en enkel oversikt over hvilke
kanaler du skal bruke og når du skal bruke dem.
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MÅLGRUPPE: STUDENTER

, eller i en by?

/«bykanal»
nettside

Intern
Innsida bokmerker
Fra «Min Side» ligger bokmerker under
«Snarveier» med nyttige lenker til ofte
brukte sider og verktøy.

Intern
Innsida
meldingskanal «Alle studenter»
Alle studenter er automatisk medlem av
denne kanalen. Kanalen brukes til
informasjon som angår et flertall av
studentmassen. Studentene abonnerer
også automatisk på sin «bykanal». For å
publisere innhold i meldingskanalene,
kontakt: studentmeldinger@adm.ntnu.no
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Innsida
bokmerker

Intern
Innsida
nettside
En nettside har innhold som skal være
tilgjengelig over tid. Den skal være
brukerorientert og kategorisert etter
tema. Sidene er i hovedsak åpne for
verden og derved søkbare på internett og
kan deles via e-post og sosiale medier.

MÅLGRUPPE: STUDENTER

«studieprogram»

Intern
Innsida
meldingskanal «Studieprogram»
Alle studenter er automatisk medlem av
kanalen for sitt/sine studieprogram.
Kanalen brukes til informasjon som
angår studieprogrammet på tvers av
årskull. Studieprogramansvarlig er
ansvarlig for kanalen.
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MÅLGRUPPE: STUDENTER

meldingskanal

Intern
Innsida
meldingskanal
Innsida har mange ulike meldingskanaler. Noen er du automatisk medlem
av, mens andre kan du selv velge å
abonnere på. En meldingskanal kan
være lukket eller åpen.
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MÅLGRUPPE: STUDENTER

Intern
Blackboard
All informasjon som omhandler pågående
emner skal legges i Blackboard.
Eksempler er læringsaktiviteter,
kommunikasjon mot studenter, frister
og undervisningsmateriell. Merk at
karaktergivende arbeid ikke skal ligge
i Blackboard.
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MÅLGRUPPE: ANSATTE

8

Er informasjonen til alle
ansatte, by eller bygg?

Se side 9

Er informasjonen til en
formell enhet?

Se side 10

Er informasjonen til en
fast gruppe personer?

Se side 11

Er informasjonen til en
ad-hoc samling av personer
eller enkeltpersoner?
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MÅLGRUPPE: ANSATTE

Er informasjonen til alle
ansatte, by eller bygg?

Intern
Innsida bokmerker
Fra «Min Side» ligger bokmerker under «Snarveier», «Felles» og «PC-symbolet» med nyttige
lenker til ofte brukte sider og erktøy.

Intern
Innsida
meldingskanal « Alle ansatte»
Alle ansatte er automatisk medlem av
denne kanalen. Kanalen brukes til
informasjon som angår et flertall av de
ansatte. Ansatte abonnerer også automatisk
på sin «by-/byggkanal». For å publisere
innhold i meldingskanalene, kontakt:
web@komm.ntnu.no

Innsida
meldingskanal
«Alle ansatte»
Innsida
nettside
Innsida
bokmerker

Åpen

Intern

Innsida
nettside
En nettside har innhold som skal være
tilgjengelig over tid. Den skal være
brukerorientert og kategorisert etter
tema. Sidene er i hovedsak åpne for
verden og derved søkbare på internett og
kan deles via e-post og sosiale medier.
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MÅLGRUPPE: ANSATTE

Er informasjonen til en
formell enhet?

Innsida
meldingskanal
«enhet»
Innsida
bokmerker

Intern
Innsida
meldingskanal «enhet»
Alle ansatte er automatisk medlem av
kanalen for sin enhet. Kanalen brukes til
informasjon som angår enheten.
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Intern
Innsida
bokmerker
Fra «Min Side» ligger bokmerker under
«Snarveier», «Enheter» med nyttige
lenker til ofte brukte sider og verktøy.

MÅLGRUPPE: ANSATTE

Er informasjonen til en
fast gruppe personer?

Innsida
meldingskanal

Intern
Innsida
meldingskanal
Kanaler som er opprettet for en fast
gruppe personer må du selv velge å
abonnere på. Du kan også opprette en
slik kanal. Søk «Meldingskanal» på
Innsida for oversikt over hvilke kanaler
som finnes og veiledning for hvordan du
oppretter kanal.
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MÅLGRUPPE: ANSATTE
Er informasjonen til en
ad-hoc samling av personer
eller enkeltpersoner?

Intern
E-post
E-post brukes til å utveksle
informasjon med en eller flere
personer, men husk at e-post ikke er
en sikker måte å dele på. Fortrolig og
strengt fortrolig informasjon skal ikke
sendes på e-post. Les mer om
informasjonssikkerhet på side 16.
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E-post
Skype for Business

Intern
Skype for
Business
Skype for Business er et
samhandlingsverktøy. I Skype for
Business kan du blant annet ha
videomøter, dele skjermbilder, sende
direktemeldinger (chat) og ringe.

MÅLGRUPPE: EKSTERNE (f.eks. potensielle studenter)

Er det
informasjon
som skal være
tilgjengelig
over tid?

Se side 14

Er det en
nyhet?

Se side 15
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MÅLGRUPPE: EKSTERNE (f.eks. potensielle studenter)

Er det
informasjon
som skal være
tilgjengelig
over tid?

Eksternweb
ntnu.no

Åpen
Eksternweb
(ntnu.no)
I prioritert rekkefølge skal eksternweb
ha følgende målgrupper: 1. Potensielle
studenter. 2. Eksisterende og potensielle
samarbeidspartnere innenfor næringsliv
og offentlig forvaltning. 3. Potensielle
samarbeidspartnere innenfor forskning
og utdanning i Norge og internasjonalt.
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MÅLGRUPPE: EKSTERNE (f.eks. potensielle studenter)

Nyheter
på nett

Er det en
nyhet?

Nyhetsbrev

Åpen
Nyheter på nett
Hvilken type nyhet det er, styrer valg av
kanal. En nyhet kan f.eks. være
arrangement, forskningsnyhet, disputas
eller en pris. Ulike kanaler som skal
brukes er f.eks. Innsida meldingskanaler,
kalender, sosiale medier, Gemini eller
blogg. Søk «Nyheter på nett» for beste
praksis for kanalvalg.

Åpen
Nyhetsbrev
Nyhetsbrev kan benyttes for å sende ut
nyheter på e-post.
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SIKKERHETSKLASSIFISERING
All informasjon som behandles ved NTNU skal klassifiseres. Oversikten
angir inntil hvilken sikkerhetsklasse systemet er godkjent for. For mer
utfyllende informasjon, søk etter «informasjonssikkerhet» på Innsida.

Åpen
Informasjonen er tilgjengelig
for alle uten pålogging.
F.eks. webside eller et åpent
dokument i Office 365.

Intern
Informasjonen er tilgjengelig
for utvalgte interne og eksterne
brukere, men krever pålogging.
F.eks. eksamensbesvarelser.

Fortrolig

Strengt fortrolig

Informasjonen krever streng
tilgangsstyring. Klassifiseringen
benyttes hvis offentliggjøring vil
skade offentlige interesser,
institusjonen eller enkeltperson(er). F.eks. taushetsbelagt informasjon.

Informasjonen krever meget
streng tilgangsstyring.
Klassifiseringen benyttes hvis
offentliggjøring vil gi betydelig
skade på offentlige interesser,
institusjonen eller enkeltpersoner.
F.eks. personer som har behov for
særlig beskyttelse.
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HUSK AT DU ER ANSVARLIG
FOR INNHOLD OG DATA DU
PRODUSERER OG DELER!
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NYTTIGE LENKER
FOR INFORMASJONSKANALER:
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1. Informasjonssikkerhet

innsida.ntnu.no/informasjonssikkerhet

2. Personvern

innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Personvern+og+GDPR

3. Web og nettpublisering

innsida.ntnu.no/www
innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Nettpublisering+-+verktøy+og+opplæring

4. Skriv melding – Innsida

innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Skriv+melding+-+Innsida

5. Meldingskanaler

innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Legg+til+og+fjern+meldingskanaler
innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opprett+ny+meldingskanal

6. Bokmerker

innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Bokmerker

7. Blackboard

innsida.ntnu.no/bb

8. Nyheter på nett

innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Nyheter+på+nett
innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Innhold+og+målgrupper+for+NTNUs+
kanaler+i+sosiale+medier
innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Nyhetsbrev+på+e-post

9. Skype for Business

innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Skype+for+Business
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TRENGER DU HJELP?
Kontakt
web@komm.ntnu.no

