IT-NYTT
3-2018
•GDPR-arbete

•Lösenordsbyte

GDPR-arbete

Lösenordsbyte var 90:e dag

Den nya lagen är nu gällande från 25/5.
Rotary i Sverige har genom SRS, Svensk
Rotary Service, genomfört alla förändringar i
vårt system ClubAdmin. Kvar finns vissa
justeringar att göra men dessa blir klara under
juni månad. Se nedan om vilka ändringar som
du kan märka i ClubAdmin.
Alla klubbar utom fyra har också skrivit på
GDPR-avtalet med SRS. Dessa fyra klubbar
är nu därmed också avaktiverade i ClubAdmin
samt deras hemsida är stängd.
Klubbarna/distrikten bör nu lägga in funktionären Kontaktperson GDPR

IT-gruppen har lyssnat på kritik mot detta samt
tittat på vad olika säkerhetsföretag rekommenderar och då funnit att starka lösenord är bättre
än täta lösenordsbyten.

•Ändringar i ClubAdmin

•Nya funktionärer

Ändringar i Clubadmin
Skriver man fel användarnamn eller lösenord 5
gånger eller mer, inaktiveras inloggnings-kontot
och man får ett mejl som säger att kontot har
inaktiverats och man ombeds kontakta sekreterare eller IT-samordnare. Först när någon av
dessa aktiverat kontot kan man begära ett nytt
lösenord.
Under fliken ”Redigera” på medlemmens kontaktuppgifter är ”Partner” samt “CV” borttaget.
Under ”Funktionärer” kan man nu lägga till
”Kontaktperson GDPR”.
Alla medlemmar kan nu själva se vad som finns
registrerat på sig genom att logga in i Clubadmin och gå till Min klubb --> Personer. När man
klickat på sitt namn väljer man fliken ”Redigera”
och under knappen ”Medlem lista” kan man
ladda ner en sammanställning i PDF-format.

TREVLIG SOMMAR!

Vi kommer därför att backa på detta. Vi vet dock
att vi har många medlemmar med svaga
lösenord samt många som inte loggat in och ändrat sitt ursprungliga lösenord. Därför kommer
vi att i september radera alla medlemmars
lösenord och därmed tvinga igenom byte till
starkare lösenord enligt vår nya policy.

Underlätta överlämnandet mellan sittande
och kommande funktionärer
Den 1/7 tillträder nya funktionärer i Din klubb.
Det innebär bl.a. att behörigheterna i
ClubAdmin ändras så att dessa funktionärer
får tillgång till det stöd som finns i ClubAdmin.
Med några enkla åtgärder kan detta överlämnande underlättas så att både nuvarande,
inkommande och tidigare funktionärer har
samma behörigheter.
Se till att
•
inkommande president resp. inkommande sekreterare har rollen Tillträdande
President resp. Inkommande Sekreterare
registrerad för innevarande verksamhetsår i
ClubAdmin
•
avgående
president,
sekreterare,
skattmästare resp. IT-samordnare har rollen
Vice President, Vice Sekreterare, Vice Skattmästare resp. Vice IT-samordnare registrerad
för nästa verksamhetsår i ClubAdmin.

