Comunicació núm. 04/2020 – 7 d’abril de 2020

GUIA D’EINES I RECURSOS EN LÍNIA PER TELETREBALLAR
DES DE CASA (I)
En aquestes setmanes de confinament, des de l’ICATER us volem ajudar
a teletreballar amb el màxim d’eines i recursos possibles. Per aquest
motiu, us hem preparat el següent recopilatori:
Carnet ACA ICATER: cliqueu aquí per veure quins tràmits i gestions us
permet fer. Atenció quan poseu el PIN, no el bloquegeu! Si teniu dubtes
sobre la seva caducitat, o altres incidències, podeu consultar aquesta
GUIA o escriure’ns a biblioteca@icater,org o documentacio@icater.org
o truqueu-nos al 937801377.
Altres eines que ofereix Abogacia.es per al teletreball.
•

Eines de l’Office 365: sabies que, a més del CORREO ABOGACÍA,
entrant al webmail @icater.org tens moltes més eines a la teva
disposició? Ja has provat, per exemple, Teams, plataforma de
comunicació per videoconferència i xats? Aquí tens un petit
manual de com utilitzar i aprofitar totes les eines de l’Office365

Signatura digital, saps com fer-la? Consulta la #GuiaPràcticaICATER 11
Justificacions del TOAD: recordeu que les podeu fer per mail, enviant la
documentació a toad@icater.org.
o

Si no teniu escàner, podeu provar alguna app per mòbil com
CAM SCANNER, escaneja fent una foto i converteix en pdf!
(Android i IOs). Aqui trobareu altres apps semblants, si preferiu.

Bases de dades jurídiques en línia a la web icater.org: Dataley, Tirant lo
Blanch i Vlex, les trobareu a la part privada de la web, us cal autenticarvos (NO entreu amb la contrasenya del mail, és una altra, si us cal,
contacteu-nos!).
També trobareu molts recursos en línia a la secció INFORMACIONS
COVID-19 de la web, amb tota la informació rellevant per a advocades
i advocats ICATER des de l’estat d’alarma.
Seguim treballant per a vosaltres, Ben aviat, nou llistat amb més
recursos en línia a la vostra disposició!
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