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Så er der kort nyt igen. 

Lønsedler 

Første lønudbetaling i Midtjysk Brand og Redning skete i fredags. Særligt I fra 
Viborg skal være opmærksomme på, at lønkontoret i Silkeborg udsender 
lønsedler samme dag som lønnen er disponibel. I Viborg fik man lønsedlen 2 
dage før udbetaling. 

I skal også være opmærksomme på, at I i indstillingerne i Jeres E-Boks siger 
ja til at modtage elektronisk post fra alle offentlige myndigheder.  

Adgang til Intranet / ZoomIN 

ZoomIN er Intranettet, der bruges i Silkeborg Kommune. Her er der samlet 
informationer om sammenlægning, nyhedsbreve og diverse referater. Midtjysk 
Brand og Redning har fået mulighed for at fortsat at have adgang til ZoomIN.  

Vores mapper og dokumenter ligger under Organisation � Teknik og Miljø 
�Brand of Redning. Vi arbejder på at få vores egen selvstændige placering 
inden længe. Lige nu er den største del af det materiale, der ligger under 
Brand og Redning, noget der retter sig mod Silkeborg Brand og Redning. 
Senere vil der helt naturligt komme mere og mere Midtjysk Brand og Redning-
materiale. Indtil videre er det samlet i den mappe, der hedder ”Materiale om 
sammenlægning”, som indeholder referater og nyhedsbreve. 

Alle fastansatte med PC, der er koblet op på Silkeborg Kommunes netværk har 
direkte adgang til ZoomIN. Men alle andre, herunder deltidsansatte, kan også 
gå på ZoomIN fra en hvilken som helst PC, der har adgang til internettet. 



Sådan gør du som deltidsansat: 

Gå ind på silkeborgkommune.dk og tryk på linket til Intranet. Følg herefter 
vejledningen – punkt B. Du skal være opmærksom på, at alle ansatte i 
Midtjysk Brand og Redning har et brugernavn, der starter med drr – så husk 
det ekstra r  

 

Der er udarbejdet en Spørge/Svar-guide til brug af ZoomIN – denne 
vedlægges som bilag til Nyhedsbrevet. 

Adgangslink 
til ZoomIN 


