NYHEDSBREV I EN CORONA-TID nr. 2
TIRSDAG DEN 24. MARTS 2020

Side 1

Sådan søger du regeringens
hjælpepakker. Hvad ved vi nu?

Side 2

Vigtig information om IT-sikkerhed

I de kommende uger vil vi – efter behov –
sende dette særlige nyhedsbrev ud til vores
medlemsvirksomheder og andre interesserede.
I er meget velkomne til at dele det med
kolleger og andre, der kan have gavn af det.

Side 3

Gratis digitale værktøjer, når vi ikke kan
arbejde ved siden af hinanden

Der er mange ord, men der er også mange
vigtige meldinger, så I må bære over med os…

Side 3

Gode ideer og eksempler – særligt til
detailhandelen

I er altid velkomne til at skrive eller ringe til os.
Find vores kontaktoplysninger her
www.udviklingassens.dk/kontakt/medarbejdere

SÅDAN SØGER DU REGERINGENS HJÆLPEPAKKER. HVAD VED VI
NU?
Vi har lavet et faktaark med overblik over regeringens hjælpepakker til virksomheder og
selvstændige/freelancere m.v. som de ser ud lige nu. Der kommer hele tiden nyt, og vi vender tilbage
med mere information, så snart vi har det.
Vi har vedhæftet to filer i e-mailen sammen med dette nyhedsbrev:
×
×

Faktaark – Sådan søger du regeringens hjælpepakker. Hvad ved vi nu?
Information fra Dataløn om udskydelse af A-skat og AM-bidrag for ansatte. NB vi ved ikke,
hvordan andre lønbureauer løser dette.

Vi hjælper gerne med information og afklaring, og det er der heldigvis også andre, der gør…
Hold dig opdateret, stil dine spørgsmål og få gratis svar hos BDO
Rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO stiller deres faglige rådgivere og specialister til rådighed.
De sidder klar til svare på dine spørgsmål om hjælpepakker, hastelovgivninger og andre relevante emner
på www.bdo.dk/covid-19 - helt gratis.
Du kan på deres informationsside desuden få adgang til et samlet overblik over:
×
×
×
×

Seneste nyt, faglige artikler og nye analyser i relation til Covid-19.
Aktuelle webinarer om hjælpepakkerne og øvrige relevante emner.
Nyhedsbreve, som holder dig og din virksomhed opdateret.
Svar på relevante spørgsmål fra andre virksomheder i samme situation.
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På Virksomhedsguiden her kan du finde samlet information om situationen og om de forhold, der gælder
for dig som virksomhedsejer – siden opdateres løbende.

Vær også opmærksom på informationen her om nye midlertidige regler om frist for indsendelse af
årsrapport.

Erhvervshus Fyn har mandet op, så de nu står ekstra klar til at hjælpe virksomhederne videre med:
× Sparring til din virksomheds drift under vanskelige forhold
× Vejledning om din virksomheds muligheder for brug af statslige ordninger
× Assistance til krisehåndtering af din virksomhed
De har også oprustet markant på deres Early Warning-indsats, hvor de giver virksomhederne gratis,
uvildig og fortrolig sparring om, hvordan de bedst kommer igennem krisen.
Læs mere om deres beredskab her https://ehfyn.dk/corona_beredskab

VIGTIG INFORMATION OM IT-SIKKERHED
De it-kriminelle udnytter corona-krisen. Vi er mange, der nu arbejder hjemmefra, og det er vigtigt, at vi er
ekstra forsigtige og husker på it-sikkerheden.
Husk også på virksomhedens sikkerhedsforanstaltninger, når du sidder derhjemme. Og pas ekstra på
udefrakommende henvendelser – klik ikke på links uden at tjekke etc.
•
•

•
•
•

Brug IKKE enheder, som ikke følger virksomhedens sikkerhedspolitik. For eksempel en
privat pc, som ikke er passwordbeskyttet, mangler opdateringer af styresystem eller ikke har et
opdateret antivirusprogram.
Du skal IKKE lagre virksomhedsdata uden for virksomhedens kontrollerede netværk. Ofte
kan eksterne forbindelser opleves som langsomme og ustabile, sammenlignet med et
professionelt firmanetværk. Derfor kan det være nemmere at downloade dokumenter til et lokalt
drev. Hvis du er nødt til at gøre dette, er det vigtig at sikre sig, at filerne er beskyttede for
uvedkommendes adgang, og at der tages backup, så du ikke mister dit arbejde i tilfælde af
nedbrud.
Brug IKKE private tjenester som Dropbox og private mailkonti, selvom tjenesten umiddelbart
vurderes som sikker.
Send IKKE ukrypterede mails med personfølsomme oplysninger. Er du nødt til at bruge en
ukrypteret forsendelse, så læg i stedet password på et vedhæftet dokument, som indeholder de
følsomme oplysninger. På den måde er du bedre sikret.
Print IKKE følsomme oplysninger i privaten. Det er vigtigt, at følsomme oplysninger ikke kan
læses af uvedkommende. Heller ikke, selvom det er familiemedlemmer.

Og husk i øvrigt altid at bruge din sunde fornuft - også selvom vi i øjeblikket befinder os i en meget
atypisk situation.
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GRATIS DIGITALE VÆRKTØJER
Der er mange måder at arbejde sammen, når vi ikke kan sidde ved siden af hinanden.
I Udvikling Assens har vi flyttet vores personalemøder over på Zoom, som er et videomødeprogram – lidt
som Skype. Det er meget nemt at bruge, og det er gratis. Du kan finde det som App til telefon og iPad på
App Store, og hvis du vil bruge det på computeren, kan du læse mere og downloade her
https://zoom.us/download
Hvis I skal planlægge møder – f.eks. på Zoom – kan du bruge Doodle til at planlægge møderne og se,
hvornår alle kan deltage. Find information på www.doodle.com/da

 Skriv eller ring til os, hvis du kender andre digitale værktøjer, som kan bruges nemt og gerne
gratis. Vi spreder gerne informationen til andre virksomheder, så flere kan få glæde af
mulighederne.

GODE IDEER OG EKSEMPLER – SÆRLIGT TIL DETAILHANDELEN
Mange af jer har været kreative og lavet nye markedsførings- og salgstiltag. Her er et par eksempler til
inspiration:
 Hotel Aarup Kro har rigtig flot succes med take-away.
https://www.facebook.com/HotelAarupkro/
 Terrariet Vissenbjerg laver opgaver til børn i forskellige aldersgrupper.
https://www.facebook.com/terrariet/
 Løgismosestrand Camping informerer løbende på deres Facebook-side om restriktionerne, og
hvordan de håndterer dem.
https://www.facebook.com/logismosestrand/
 Diyar Café har en smart ”pop-up meddelelse” på deres hjemmeside med information om
situationen.
https://www.diyar-cafe.dk/
 Vinspecialisten i Assens har lavet lækre dagspakker med gode tilbud, som leveres gratis i hele
kommunen
Det er selvfølgelig en rigtig god idé at oprette eller udvikle en eksisterende e-handels-mulighed. Husk at
oprette jeres aktuelle tilbud både på Facebook og jeres hjemmeside. Et enkelt Facebook-opslag holder
ikke længe i den konstante nyhedsstrøm – og det hjælper ikke, hvis det er godt gemt langt nede på jeres
side…
Skriv jeres retningslinjer for hygiejne og andet i forbindelse med afhentning og evt. udbringning tydeligt på
Facebook og hjemmeside. Det giver kunderne god tryghed.
Gør jeres kunder tydeligt opmærksom på det, hvis I gerne vil have dem til at handle direkte hos jer lokalt
frem for f.eks. på jeres kædes webshop.
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Brug tiden på at opdaterede jeres digitale univers. De fleste af jer har Facebook og hjemmeside, og de
fleste steder vil det ikke skade, at I bruger lidt af den ekstra tid dér.
Det vil også lønne sig ”på den anden side”. Sig til, hvis I har brug for sparring – vi hjælper gerne.
 Skriv en e-mail til Louise på lsc@udviklingassens.dk, hvis I vil have markedsført jeres gode tilbud
på VisitAssens’ Facebook-side. Vi deler MEGET gerne.
 Vi vil også meget gerne hjælpe med at koordinere og igangsætte noget fælles – bare sig til, så er
vi klar 😊😊

Pas på jer selv og hinanden derude.
Vi tænker på jer.
Mange hilsner fra
Annette, Louise, Mariann og Kristine
Udvikling Assens
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