
Ny filserver för gemensamma filer från måndag 28 juni 2021 
 

Måndag 28 juni kommer IT-enheten att koppla om den gemensamma disken (idag kallad M:) till en 

ny filserver. Det innebär att du fortsättningsvis kommer att spara och arbeta med filer, dokument 

och media som är gemensamma för en enhet, verksamhet eller förvaltning på en server i den nya IT-

miljön.  

 

Hur går flytten till? 
 

Alla filer kopieras med automatik av IT-enheten in till en ny server. På din dator kommer du under 

måndag 28 juni att få en ny katalogstruktur tillagd i ”utforskaren”. Katalogstrukturen heter G: 

(gemen) och är den nya gemensamma disken. Om du har en Windows7-dator kommer du själv att 

behöva leta upp den nya gemensamma disken och lägga till den (se separat instruktion). 

Under måndag 28 juni kommer också länken till den tidigare M: att försvinna från din dator och du 

arbetar fortsättningsvis med filer på den nya G:-servern. 

 

Måste jag fortsätta logga in i OES-klienten? 
 

Du behöver efter flytten inte längre logga in i OES-klienten för att arbeta med filer under gemensam 

(G:). Om du använder något av kommunens nätverksbaserade program som körs under ”Apps” 

måste du dock använda OES-klienten ytterligare en tid. Planen är att efter sommaren ha flyttat också 

alla dessa program till den nya IT-miljön. 

 

Kommer jag märka av någon skillnad mellan M: och G: ? 
 

Inga filer kommer att tas bort i serverbytet, men mappstrukturen kommer att göras om för att bli 

mer effektiv och mindre administrativt tung. Kortfattat kan man säga att den nya strukturen blir 

”plattare” med färre mappar i mappar. Behörigheterna för den nya filservern hämtas från vår nya 

katalogtjänst vilket också innebär att enstaka behörigheter blir annorlunda. Vid problem eller behov 

av instruktioner, ta kontakt med IT Helpdesk, tel. 170 70 / helpdesk@amal.se.  

 

Jag hittar inte längre våra filer på B: - vad beror detta på? 
 

Kommunen har i den gamla IT-miljön haft en del gemensamhetskonton/gruppkonton som har 

använts i olika sammanhang, allt från funktionsbrevlådor till delade login på gemensamhetsdatorer. 

Gruppkonton kommer tas bort i den nya IT-miljön och ersättas av personliga login som kopplas till 

gemensamma resurser i stället. En gemensam resurs kan vara en funktionsbrevlåda som flera 

kollegor hjälps åt att bevaka eller en gemensam mapp i vilken gemensamma filer lagras. För att 
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tillrättalägga denna struktur kommer alla gemensamma mappar nu att flyttas in på G: även om det 

funnits en tidigare funktion i att ha en B: (personlig disk) till ett gemensamhetskonto. 

Detta innebär också att IT-enheten måste veta vilka personliga konton som skall ha tillgång till 

respektive mapp samt vem som är övergripande ansvarig för desamma. Det är därför lämpligt att 

närmast ansvarig chef kontaktar IT med rätt information för att kunna bibehålla en hög kvalité och 

säkerhet. 

Nedan finns listan på gruppkonton vars filer flyttas till en gemensam mapp på G: i nya miljön. 

 

voa-adolfsberg-Diamanten 

voa-adolfsberg-Safiren 

voa-adolfsberg-Rubinen 

voa-amalsgarden-asken 

voa-amalsgarden-boken 

voa-hemtjanst-centrum 

voa-hemtjanst-klippan (demens) 

voa-hemtjanst-nattpatrullen (nattusk) 

voa-hemtjanst-norra 

voa-hemtjanst-ostra 

voa-hemtjanst-vastra 

ks-kok-amalsgarden 

voa-amalsgarden-traffpunkten 

ks-kok-asen_fsk 

ks-raddningstjanst-allman 

voa-Chef_i_beredskap 

voa-daglig_verksamhet-miljogruppen 

voa-dagcenter-postfixarna 

voa-dagcenter-nova 

voa-dagcenter-nygard 

voa-dagcenter-servicegruppen 

voa-dagcenter-viljan (viljan) 

voa-daglig_verksamhet-opus 

voa-ekbacken-avd-a_b 

voa-ekbacken-kortis 

ks-kok-eliseberg_fsk 

ks-europadirect 

ks-kok-kristineberg_fsk 

ks-kok-fengersfors 

voa-gruppboende-akarevagen 

voa-gruppboende-andreegatan 

voa-gruppboende-bergangsvagen 

voa-servicebostad-city (city) 

voa-gruppboende-esplanaden 

voa-gruppboende-folet (vastra asen1) 

voa-gruppboende-hasten (vastra asen3) 

voa-gruppboende-sodra_langgatan 

voa-gruppboende-olovsgatan 

voa-gruppboende-norra 

voa-utsluss 

voa-illern-1a 

voa-illern-1b 

voa-illern-2c 

voa-illern-2d 

voa-illern-3e 

voa-illern-3f 

voa-illern-4g 

voa-lss-presonlig assistenter 



ks-kok-nolby 

voa-daglig_verksamhet-tappan (Täppan) 

ks-kok-ornas 

tof-simhall 

voa-hemtjanst-sodra_landsbyggd 

ks-kok-solsater 

voa-solsater-1 

voa-solsater-2 

voa-solsater-3 

voa-solsater-4 

voa-solsater-5 

voa-solsater-6 

ks-kok-sodra 

bou-sodra-specialpedagog 

ks-kok-tosse 

ks-turism (turistbyrån) 

ks-volunteer 

bou-Karlberg-yrkestraning (abc) 

bou-fsk-alvan 

bou-fsk-anglarna 

bou-fsk-cosmos 

bou-fsk-diamanten 

bou-fsk-draken 

bou-fsk-oppna_forskolan 

bou-fritis-sodra 

bou-fsk-grottan 

bou-fsk-kullerbyttan 

bou-fsk-larven 

bou-fsk-lejonet 

bou-fsk-maskrosen 

bou-fsk-mossen 

bou-fsk-nyckelpigan 

bou-fsk-pandan 

bou-fsk-prastkragen 

bou-fsk-pyret 

bou-fsk-skoldpaddan 

bou-fsk-smorblomman 

bou-fsk-snigeln 

bou-fsk-solrosen 

bou-fsk-solstralen 

bou-fritis-tellus 

bou-fsk-timotej 

bou-fsk-trollet 

bou-fsk-trollslandan 

akab-akarevagen 

bou-fsk-ankaret 

bou-fsk-baten 

bou-södra-bildsal 

bou-fsk-bjorken 

bou-fsk-bojen 

bou-krb-info_tv 

bou-kb-cafeteria 

bou-fsk-delfinen 

bou-fsk-ekorren 

voa-familjdalsland 

voa-familjecentral 

bou-fsk-fjarilen 

bou-fsk-fengersfors 

bou-fsk-kungsberget 

bou-fsk-sveaparken 

bou-fsk-tosse 

bou-fsk-villebergen 



bou-fsk-fyren 

bou-fsk-gladan 

bou-fsk-grodan 

bou-fsk-humlan 

bou-fsk-igelkotten 

voa-ifo-mottagninggrupp 

tof-ishall 

bou-fsk-kluringen 

bou-fsk-pingvinen 

bou-fsk-raven 

tof-lokalvard-kristineberg (saksstad) 

bou-kb-skolledning 

voa-ssk-cent-vast-norr 

voa-ssk-korttid-illern 

voa-ssk-klippan-ekbacken 

voa-ssk-ostra-amalsgarden-adolfsberg 

voa-ssk-sodra-solsater 

bou-ss-traningsskolan 

bou-fsk-svalan 

bou-grundskola-vaktmastare 

voa-lss-lotsen 

voa-lss-fenix 

ks-kok-kristineberg 

ks-kok-karlberg 

voa-samverket 

voa-lss-7067 

voa-lss-7052 

voa-lss-7053 

voa-lss-7054 

voa-lss-7056 

voa-lss-7057 

voa-lss-7062 

voa-lss-7064 

voa-lss-7070 

voa-lss-7072 

voa-lss-7078 

voa-lss-7085 

voa-lss-7088 

voa-lss-7051

 

 


