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Du og dine ansatte er sannsynligvis blant de 1,2 milliarder 
mennesker over hele verden som har brukt Microsoft Office. 
Du er kjent med standardapper som Word, Excel, Outlook og 
PowerPoint, og du har kanskje også utforsket skymulighetene  
som finnes i settet av ledende produktivitetsapper som utgjør 
Office 365. 

Men det ligger langt mer bak Office 365 enn det du ser. 
Fra business intelligence-programmer til kommunikasjons- 
og samarbeidsverktøy, og lagringsalternativer for alle ansatte 
i din organisasjon. Et skifte over til den skybaserte Office 365 
kan bety mye for din voksende bedrift. 

I denne eboken, vil du lære hvordan du best kan ta i bruk 
bestemte Office 365-programmer på tvers av seks kritiske 
områder i bedriften. Disse områdene er: mobilitet, samarbeid, 
kommunikasjon, sikkerhet, produktivitet og innsikt.

Innledning
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Mobilitet  
bryter ned 
forretningsbarrierer

Kapittel 1
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Som bedriftsleder må du være tilgjengelig når 
teamet ditt trenger deg, og omvendt. Mobilitet 
gir deg og dine ansatte muligheten til å få 
arbeidet gjort når du er borte fra kontoret, 
skrivebordet eller datamaskinen. 

Ditt Office 365-abonnement inkluderer 
premiumversjoner av Word-, Excel- og 
PowerPoint-mobilapper. Dine ansatte vil være like 
produktive og effektive, samt kunne utføre de 
samme oppgaver som på kontoret i et kjent  
brukergrensesnitt som er optimalisert for Android 
eller iOS-telefon, eller nettbrett.
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Slik legger du til en 
kommentar i Word 
ved bruk av Android  
eller iPhone. 
 
Hender det at du på vei til et møte og må gi en 
tilbakemelding til en kollega? Du kan nå bruke Word-
mobilapp til å redigere et Microsoft Word-dokument 
som er sendt deg via e-post, direkte fra din telefon. 

Hvis du vil legge til en kommentar: 
Trykk hvor som helst i dokumentet, deretter klikker 
du «Rediger», og trykker på et ord eller et annet 
sted i dokumentet.

Skriv inn dine kommentarer. Hvis det er første gangen 
du legger til en kommentar, vil du bli bedt om å angi 
brukernavn og passord, slik at andre kan se hvem som 
har redigert dokumentet.
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Hvis du tror at Excel kun er et skrivebordsprogram, 
må du tro om igjen.  
Dine ansatte kan gjøre nesten hva som helst i Excel 
direkte fra sin smarttelefon eller nettbrett.

1. Formler. De ansatte kan beregne formler ved 
å trykke på fanen "Formler" på sin mobilapp. 

2. Enkel tilgang til filer. De kan lagre en Excel-fil  
 i OneDrive og få tilgang til den raskt og enkelt  
på sine mobile enheter. 

3. Innebygd tastatur. Nettbrettets innebygde 
skjermtastatur har alle de vanlige funksjonene,  
slik at de enkelt kan legge til formler. 

4. Anbefalte diagrammer. Excels anbefalte 
diagramfunksjoner er perfekt for mindre skjermer, 
fordi de kan raskt visualisere data med noen få trykk. 
 
 
 
 

Tre Excel-snarveier 
dine ansatte kommer 
til å elske
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Forberedelse og presentasjon på farten.  
Trenger du å fikse noe på vei til en presentasjon?  
Bruk PowerPoint-appen til å gjøre disse endringene  
direkte fra smarttelefonen eller nettbrettet.

Fordelene du får av å bli 
mobil med PowerPoint

Notater lett tilgjengelig. 
Les presentasjonsnotater  
direkte fra telefonen.

Kutt ut kablene.  
Uten behovet for klumpete 
ledninger og kabler, vil du kunne 
få presentasjonen raskt ferdig. 
Presentasjonsvisning gir deg full 
kontroll over hva publikum ser, 
og viser dine foredragsnotater kun 
på nettbrettet ditt. Nye håndskrifts-, 
laserpeker- og uthevingfunksjoner  
lar deg i tillegg fremheve 
nøkkelpunkter mens du presenterer. 
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Husk hovedpoengene. 
Håndskriv notatene for å lettere 
ha oversikt over viktige punkter. 
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Du kan lagre filer i skyen med OneDrive for Business eller SharePoint. 
Deretter sender du alle én enkel link til den samme filen, sammen 
med visnings- og redigeringtillatelser. Hele teamet ditt vil ha den 
nyeste versjonen av filen til enhver tid.  

Mobilitet bryter ned forretningsbarrierer

Deling har aldri 
vært enklere
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Bruk «Chat»-funksjonen i Skype mens  
teamet jobber i samme dokument:

• Klikk «Chat»-knappen for å begynne å chatte via  
Skype med alle som jobber med dette dokumentet. 

Bruk Skype for 
å samarbeide med 
kolleger i et dokument 
i sanntid

Mobilitet bryter ned forretningsbarrierer

• Selv om du går ut av Office-dokumentet, vil du 
være i stand til å fortsette samtalen via Skype 
på datamaskinen eller mobilenheten, slik at du 
kan fortsette å snakke med teamet mens de gjør 
endringer.
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"Vi får høre av millennials 
at fleksibel arbeidstid er høyt 
prioritert. Vi tror at når du 
respekterer mennesker for hvem 
de er og hvordan de fungerer, 
så øker det produktiviteten 
betraktelig. Ved å gi de ansatte 
skybaserte Office 365-komponenter, 
er vi i stand til å skape en mer 
flytende, fleksibel tilnærming til 
den fysiske arbeidsplassen."

Carl Dawson  
IT- direktør, Marks & Spencer
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Samarbeid driver 
frem suksess

Kapittel 2
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Som bedriftsleder ønsker du å tilrettelegge 
for bruk av verktøy som beviselig virker. 

Office 365-appene gjør det mulig 
for de ansatte å dele møtenotater,  
skrive dokumenter sammen i sanntid,  
få oppdateringer og tilgang til filer,  
slik at ingen går glipp av en noe.
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Samarbeid er en viktig del av Word 2016,  
og funksjonen for sanntidsredigering gir 
teammedlemmer muligheten til enkelt å dele ideer 
og gi direkte kommentarer i dokumentet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tips til hvordan flere kan 
redigere samtidig i Word

Kom i gang. 
For å komme i gang med fellesredigering i 
sanntid må du først lagre Word 2016-dokumentet 
i OneDrive for Business* . Deretter klikker du på 
Del-knappen øverst til høyre i vinduet.  
 
Inviter Kolleger.  
Når du bruker Del-ruten kan du invitere andre 
ved å bruke e-postadressene. De vil motta en 
invitasjon via e-post hvor de kan se om de enten 
kan redigere eller kun lese dokumentet. 

Aktiver fellesredigering i sanntid.  
Når de logger seg på vil du se en melding øverst til 
høyre på skjermen. Ved å klikke Ja vil du gjøre det 
mulig å dele endringer, og la alle automatisk få se 
endringer gjort i dokumentet. 
 
Arbeid sømløst sammen.  
Når alle arbeider sammen i det samme dokumentet, 
kan dere lage utkast, kommentere og redigere 
arbeidet i sanntid. Videre kan du legge til, eller svare 
på kommentarer rett ved siden av teksten dere 
diskuterer, så alle dine kolleger kan følge samtalen.

Samarbeid driver frem suksess

*Medforfattere må bruke Office 2016 eller Office Online 



16En innføring i Office 365Samarbeid driver frem suksess

Med flere kolleger som redigerer regneark  
i sanntid er det en reell risiko for at noen gjør  
en feil, eller sletter viktige data. Med den forbedrede 
versjonshistorikken i Office 2016 kan du se og 
tilbakestille endringer for å sikre at ingenting går tapt.

Se dokumenthistorikken på et overordnet nivå. 
Åpne opp loggruten ved å klikke på Fil > Logg. På 
et øyeblikk kan du se når filen ble opprettet, og når 
den sist ble endret.

Se hvem som har medvirket i en fil.  
Alle revisjoner er oppført etter dato, og viser 
navnet på dem som har gjort revisjoner, slik at 
du kan følge opp alle vedrørende deres endringer.

Se hvordan filen utvikles over tid. 
Klikk en versjon for å åpne den og se nærmere på 
hvordan den avviker fra senere versjoner av samme 
fil.

Tilbakestill tidligere versjoner. 
Hvis du ønsker å tilbakestille til en eldre versjon du 
finner, bare trykk «Tilbakestill» ,og dokumentet vil bli 
tilbakestilt til den fil-versjonen som var gjeldene på 
det tidspunktet. 

Bruk historikken for 
bedre samarbeid
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Samarbeid bedre med  
PowerPoint i Office 2016. 
Nye funksjoner gjør det enklere å jobbe sammen 
med kolleger, for eksempel på en presentasjon.

Gjøre teamet synlig.  
Det øvre, høyre hjørne av skjermen viser deg 
hvem som arbeider med filen og hvor de jobber. 
Med ett klikk kan du hoppe til de lysbildene 
de jobber med.

Innlede videosamtaler. 
Ved å klikke på en persons miniatyrbilde og 
på Skype for Business-logoen, kan du starte 
en gruppechat for å diskutere  prosjektet dere 
samarbeider om.

Se dokumentaktivitet.  
Aktivitetsstrømmen viser deg en fullstendig historikk  
over endringer i dokumentet, slik at du kan gå 
tilbake til tidligere versjoner om nødvendig.

Kommuniser via kommentarer.  
Samtaletråder og hurtigknapper lar deg raskt svare 
på eller avslutte kommentarer.

Fremtredende 
teamarbeid

Samarbeid driver frem suksess
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Borte er de dagene da du trengte å lete rundt etter 
en fil du ville legge til en e-post. Med Outlook 2016, 
er deling av filer enklere med en ny og sømløs måte 
for vedlegg.

Velg blant nylige åpnede filer. 
Når du legger til en fil i en e-post, vil alle  
dokumenter du nylig har åpnet på tvers av enhetene 
dine, vises i en liste, fra både harddisken, OneDrive, 
OneDrive for Business og SharePoint. 

Gi tillatelser før sending.  
Dokumenttillatelser kan sees på og/eller endres 
samtidig som du legger ved en fil. 

Søk enkelt etter filer  
fra mange steder.  
Med filer på forskjellige steder, plasserer  
vedleggsfunksjonen alle på samme nivå. Nå er det 
enklere enn noensinne å søke etter filer du tidligere 
har lagt ved fra OneDrive, OneDrive for Business 
eller SharePoint på samme måte som du gjør med 
andre filer.

Med Skype for Business, får du en enkel 
kommunikasjonskanal ved å tilby et verktøy 
som både er kjent og funksjonelt for ringing, 
gruppekonferanser, video og deling.

1. Chat med alle prosjektmedlemmene  
på en gang.  
Trenger du å stille et raskt spørsmål, eller avklare 
noe i et prosjekt? Når du jobber i Office Online, 
klikker du bare på Skype-ikonet i øvre, høyre 
hjørne av skjermen for å ringe opp, eller starte 
en videosamtale med en eller flere personer.

2. Gå ikke glipp av en mulighet  
til å snakke med en kunde.  
Nå kan du invitere kunder, eller til og med 
potensielle kunder som ikke er Skype-brukere,  
til å delta i et møte eller en webcast fra sine 
nettlesere eller smarttelefoner. 

Samarbeid driver frem suksess

To metoder for 
å kommunisere 
smartere i Skype 
for Business

Nye
vedleggsfunksjoner
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1. Aldri overskriv en redigering. 
Når et dokument er «sjekket ut», kan ingen andre redigere 
dokumentet før det er sjekket tilbake. Hvis du vil aktivere 
funksjonen "Sjekk ut" på alle dokumenter, må du følge disse 
instruksene: 

• Gå til dokumentbiblioteket og klikk Bibliotek > 
Bibliotekinnstillinger. 

• Deretter velger du Innstillinger for versjonskontroll 
• Under Generelle innstillinger, og velger «Ja»
• Under Krev utsjekking. 

2. Ikke vis endringer før du er klar.  
Når dere samarbeider på et dokument, trenger du ikke å dele 
halvformulerte ideer eller redigeringer. Hverken dine eller 
noen av de andres endringer blir gjort synlige for andre før 
forfatteren lagrer dem. 

To ting du sannsynlig 
ikke visste om 
SharePoint
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Har dere hatt en felles idèmyldring i forbindelse med et prosjekt, kan dere 
legge inn alle ideer på et delt OneNote-dokument. Trenger du å følge opp 
noen vedrørende en idé? Redigeringer er alltid knyttet opp til en forfatter, 
noe som gjør det enkelt å finne ut hvem som har skrevet hva.

1. Ønsker du å samle  
teamet på ett virtuelt sted? 
Med Yammer, kan du opprette en gruppe, og nevne 
medarbeidere i meldinger ved å bruke @ foran navnet 
deres for å kommunisere oppdateringer etter behov.

3. Ønsker du å ta bedre beslutninger basert 
på kunnskap på tvers av organisasjonen?  
Discovery feed og en smartere søkefunksjon hjelper deg 
å holde deg oppdatert på det som betyr mest.

2. Vil du være sikker på at teamet ditt  
er oppdatert til enhver tid? 
Med grupper, er alle samtaler, mennesker og innhold 
tilgjengelig på ett sted.

Funksjonene for 
fellesredigering er 
perfekt for idémyldring

Tre Yammer-tips for et 
godt samarbeid
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Kommunikasjon 
styrker de 
ansatte

Kapittel 3
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En effektiv kommunikasjonsstrategi er 
selve hjertet i et vellykket samarbeid. Som 
bedriftsleder vil du gjerne oppmuntre dine 
ansatte til å innlede diskusjoner, og til å dele 
ideer for optimal effektivitet og suksess i sine 
roller. Kommunikasjonsverktøy kan gjøre 
akkurat det, og så mye mer.

Fra å innlede en-til-en-dialoger, 
til å presentere ideer for en gruppe, 
og til å legge ut meldinger til hele selskapet. 
Microsoft Office 365-programserien med 
kommunikasjonsverktøy gir de ansatte full 
kontroll, og de kan dermed være pålogget 
uansett hvor de befinner seg.
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Få kontroll over kommunikasjonen. 
 Nye funksjoner gjør at det er kun én enkelt 
plattform for alle type møter; fra en-til 
-en-møter med kolleger, til store virtuelle møter 
med opp til 250 personer.

Få intuitiv statuskontroll. 
Vil du at andre skal vite når du er opptatt? 
Med Outlook kalenderintegrasjon, gjenkjenner 
Skype for Business når du er opptatt, og endrer 
automatisk din status til «i et møte» eller «ikke 
forstyrr»

La deltakerne få velge sin visning. 
Møtedeltakere kan velge fire ulike visninger:

• Gallerivisning: Visning av alle deltakeres video

• Foredragsvisning: Viser foredragers presentasjon

• Innholdsvisning: Viser møteinnhold

• Kompaktvisning: Viser alle deltagere  
i et lite vindu

«Gi og ta»-kontrollinnstillinger.  
Åpne opp eller stenge ned rommet for 
tilbakemeldinger og ideer med funksjonene 
«Gi kontroll» og «Ta tilbake kontroll». Med et 
enkelt klikk kan foredragsholdere velge om brukere 
kan bla gjennom innhold, bidra med ideer, eller 
gjøre endringer på en tavle, OneNote, eller i en 
PowerPoint-fil. 

Tilgang fra hvor som helst. 
Public Switched Telephony Network (PSTN)*-
konferanser lar deltakere ringe inn til et møte 
fra en fasttelefon, eller fra en datamaskin eller 
en mobilenhet.

*PSTN konferanse krever Skype for Business Online Plan 2, enten som en frittstående tjeneste 
eller som en del av et Office 365 Enterprise-abonnement som inkluderer tjenestene 
(E1, E3, og E5). PSTN-konferanser er ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.

Kommunikasjon styrker de ansatte

Skype for Business 
setter foredragsholderen 
i førersetet
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Seks tips og triks for bruk 
av Grupper

1. Du kan samle teamet rundt et emne eller 
prosjekt ved hjelp av noen få klikk.

2. Legg til rette for rask henvisning og enkel 
kommunikasjon ved å få tilgang til meldinger 
organisert via tråden.

3. Tagg kolleger med @-funksjonen når deres 
innspill er nødvendig.

4. Fortsett samtaler mens du er på farten 
ved hjelp av Grupper på mobilappen.

5. Start stemme- og videosamtaler 
via Skype for Business-programtillegg.

6. Få tilgang til samtaler til grupper som er 
merket som "favoritter",selv om du er frakoblet.

Gruppefunksjonen hever kommunikasjonen i teamet ved å legge alt som er 
relatert til et prosjekt på ett sted. Fra Outlook, kan brukere koble til, 
planlegge møter, dele felles kalendere og filer, samt ta notater.

Samarbeid og del fra 
Outlook ved hjelp 
av Grupper

Kommunikasjon styrker de ansatte
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1. Flickr-bilder: Sett inn høyoppløselige bilder i din Sway-presentasjon, 
fra Flickr sin enorme database , komplett med opphavsrettinformasjon 
fra Creative Commons. 

2. Før og etter bilder: Presenter en endring ved å dra et 
«sammenlignings»-kort inn i historien. En interaktiv funksjon lar 
publikum se sammenligningsbilder på en fantastisk, visuell skjerm. 

3. Kart, tidsforløpsvideoer eller GIF: La en animasjon fortelle en del 
av historien ved å velge «Bygg inn»-kortet, og lim den opprinnelige 
IFRAME-filkoden inn i Sway. 

4. PowerPoint-presentasjoner: Integrer en ferdig presentasjon ved 
å velge PowerPoint-filen i OneDrive og klikke «Bygg inn». 
Kopier deretter HTML-koden og lim den inn i Sway. Trykk 
«Forhåndsvis» for å se og samhandle med presentasjonen.

 

Presenter dine ideer 
med vakre bilder ved 
hjelp av Office 365s 
nyeste versjon av Sway
 
 
Fire visuelle effekter å legge til Sway

Kommunikasjon styrker de ansatte
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1. Annonsering til gruppen. 
«Annonsering»-funksjonen er en perfekt måte å dele  
informasjon med et bredt spekter av mennesker på en gang.  
Ved å legge ut en kunngjøring vil gruppemedlemmer  
se det på to steder: På hjemme-feeden og i innboksen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tre måter 
å kommunisere på tvers 
av det interne, sosiale 
nettverket i Office 365

Nettverksadministrator kan 
sende e-mail til hele selskapet 
via gruppen «Hele selskapet», 
en standardaggregering som 
automatisk inkluderer alle.

Kommunikasjon styrker de ansatte

SMART TIPS
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2. Del filer med teamet ditt. 
Fra Yammer kan du laste opp en fil fra datamaskinen, eller koble til et notat 
eller en fil som allerede ligger inne i appen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Send private meldinger. 
Private meldinger blir levert direkte til brukerens innboks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunikasjon styrker de ansatte

Unngå å gjøre ting to ganger 
ved å velge link-alternativet  
for filer som allerede er i Yammer.

Innboksen er et enkelt sted 
for deg å se, prioritere, og 
administrere alle dine beskjeder, 
samtaler og annonseringer. 

SMART TIPS

SMART TIPS
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«Med de nye møte- og 
taletjenestene blir Skype for 
Business Online i Office 365 rikere 
og mer fullverdig. Det gir oss 
et superenkelt samarbeidsmiljø 
for å kunne kommunisere med 
hverandre på tvers av et globalt, 
spredt selskap. Jo bedre vi 
kommuniserer, jo mer utretter 
vi som et selskap.»

Jason Sele  
IT-direktør, Zetec
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Bedriften er 
avhengig 
av sikkerhet

Kapittel 4
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Hva betyr det å være den mest sikre og 
konfidensielle Office 365 noensinne?  
Enten du er et team på fem, eller et Fortune 
500-selskap, er det avgjørende å ha sikkerhet 
og overholdelsesstandarder på et høyt nivå 
for å administrere bedriftens data.  
 
Datasikkerhet er viktig for enhver bedrift, 
og det er vanskelig å vite om du gjennomfører 
de tiltakene som er nødvendige for å 
opprettholde for et godt sikkerhetsnivå. 

Office 365 bidrar til å holde hackere og 
virus ute fra din virksomhet, og sikrer 
at konfidensielle data blir sett og åpnet 
bare av dem som du tillater. Office 
365-sikkerhetsfordeler kan deles inn i tre 
kategorier: overholdelse av regler,  
personvern og datasikkerhet.
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Industriregler: 
Office 365-e-post følger de 10 personvernskravene som finnes i ulike bransjer, 
inkludert kravene innenfor medisin (HIPAA), regjering 
og Homeland Security (DPAS & FISMA), utdanning (FERPA), samt 
bankvesenet.Microsoft tilbyr også robuste, kontraktsrelaterte 
datapersonvern- og sikkerhetsforpliktelser som standard, for å hjelpe 
kundene med lokale forskrifter. Vilkårene i avtaledokumentet for 
de nettbaserte tjenestene inneholder EU-modellklausuler, UK Data Protection 
Act, og mange andre bestemmelser, og de blir gjeldende så snart kunder 
godtar Microsoft lisensavtale.

Datavern og tilgangssynlighet: 
Microsofts kommersielle, nettbaserte tjenester vil ikke lagre, beholde, 
skanne, indeksere, dele eller bruke kundedata som er lagret, eller som 
overføres via tjenesten, eller på annen måte bruker noen form for 
dataoppsamlingsteknologi. Den eneste gangen vi er i kontakt med dine 
data er når vi tilbyr og opprettholder de tjenestene du bruker. Dette betyr at 
e-posten din aldri vil bli skannet for annonsevisningsformål. Data du lagrer 
hos oss vil heller ikke bli lest eller ubevisst delt med tredjeparter på noen 
måte. I tillegg til innebygde sikkerhetsfunksjoner i Office 365, drar kunder 
også nytte av tilpassbare kontroller som gjør dem i stand til åskreddersy 
en sikkerhetstjeneste i bedriftsklasse for best å møte bedriftens behov. For 
eksempel kan administratorer eller kundestøtteavdelingen få tilgang til et 
delsett av administrative innstillinger som passer til deres roller.

Sikkerhet mot hackere og virus: 
Selv om firmaet har et voksende sikkerhetsteam, er det nesten umulig 
å sette sammen et team stort nok til å avdekke og  beskytte mot hundrevis 
av mulige varsler som kommer gjennom hver dag. Med Office 365 følger 
en utvidelse av sikkerhetsteamet på bedriftssnivå med fokus på den fysiske 
sikkerheten til våre datasentre, det logiske sikkerhetsnivået påført våre 
vertmaskiner og datasikkerhetsnivå som beskytter dine data gjennom  
kryptering som er aktivert både under hvile og under dataoverføring.

Bedriften er avhengig av sikkerhet
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E-post er porten inn og ut av organisasjonen din. Prioriter sikkerhet 
over hele linja med beskyttelse og forsvar mot eksterne trusler, ved hjelp 
av intern tilgangskontroll.

• For å håndtere eksterne trusler og ukjent risiko kommer Exchange 
Online Advanced Threat Protection  inkludert i Office 365, og hjelper 
deg med å sikre mailbokser mot sofistikerte angrep i sanntid, noe som 
eliminerer behovet for å installere ekstra antivirusprogram. 
Alle e-postvedlegg eller linker som passerer gjennom Exchange-
serveren blir automatisk evaluert basert på mistenkelig aktivitet, 
og ondsinnet innhold nøytraliseres før et angrep kan skje. 

• For å beskytte intern informasjon, kan Exchange tillate 
administratorene å kontrollere e-posttilgangstillatelser ved hjelp 
av informasjonsrettighetsadministrasjon (IRM) ved å forhindre 
uvedkommende fra å skrive ut, videresende eller kopiere sensitiv 
informasjon. Forebygging av datatap (DLP) gjennom Office 365 gjør 
det mulig for administratorer å kontrollere transportregler, handlinger 
og unntak uten at det påvirker e-postflyten.

Bedriften er avhengig av sikkerhet

Eliminer behovet for 
antivirusprogramvare
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1. Differensiert tilgang: 
Administratorer kan angi retningslinjebasert tilgangskontroll 
basert på en brukers rolle i selskapet, plassering av datatil-
gang, og følsomheten av dataene som blir etterspurt. 

2. Enhetlige revisjonslogger: 
Administratorer kan se gjennom fil- og mappe- deling og 
synkroniseringshistorikk, basert på eieren og brukerne til en 
delt fil. 

3. Klassifisering av sensitivt innhold:  
Sharepoint har mer enn 80 forhåndsbygde definisjoner 
med sensitivt innhold, og bedrifter kan lage tilpassede regler 
for sine Sharepoint-nettsteder.

 
 
SharePoint lar deg og dine ansatte lagre, få tilgang til og dele filer lokalt 
(gjennom SharePoint Server), eller utenfor kontorets vegger (med SharePoint 
Online). Kjøp SharePoint Online som et frittstående tilbud, eller som del 
av en Office 365-pakke, med de samme kraftige funksjoner som i SharePoint, 
uten det tilhørende ekstraarbeidet med å forvalte infrastrukturen på egen hånd. 
Med SharePoint Online i skyen, får du den samme ypperste sikkerhets- og 
administrasjonskontrollen du allerede stoler på. 

Tre viktige funksjoner når det kommer 
til sikkerhet i Sharepoint

Bedriften er avhengig av sikkerhet

Del filer trygt og 
enkelt i skyen
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Bruk MDM for Office 365 for å sikre 
og administrere følgende typer enheter:

Mobile Device Management (MDM) beskytter 
et spekter av Office 365-produkter, inkludert:

• Android 4 eller nyere versjoner 
• iOS7.1 eller nyere versjoner 
• Windows 8.1 
• Windows-telefon 8.1

• Windows 8.1 RT
• Windows 10
• Windows 10 Mobil

Bedriften er avhengig av sikkerhet

 
 
Smarttelefoner og nettbrett gir de ansatte frihet til å jobbe fra nesten hvor som helst, 
men hva skjer hvis en enhet full av bedriftens data blir tapt eller blir stjålet?

Mobile Device Management fra Office 365 tillater administratorer å hindre uautorisert brukertilgang ved 
å sette opp et regelverk som sikrer at selskapets e-post og dokumenter bare kan nås på telefoner 
og nettbrett som bruker bedriftens Office 365-tjenester. Hvis en enhet lastet med Office 365 blir mistet 
eller stjålet, kan administratorer tømme enheten helt for informasjon, uavhengig om den var eid av en 
ansatt eller av selskapet. Videre kan enheter eid av ansatte kun tømmes for selskapsinformasjon, 
slik at den personlige informasjonen på telefonen fortsatt er intakt.

Office 365 Mobile 
Device Management



35En innføring i Office 365Valgfri kapitteltittel

«Vi gjør et stort sprang fremover 
når det kommer til å støtte globalt 
teamarbeid, uten å ofre sikkerhet 
og personvern. Dette ved å bruke 
Microsoft Office 365-programserie 
med skybaserte 
produktivitetstjenester. Office 365 
oppfyller både våre 
mobilitetsbehov og våre  
sikkerhetsstandarder.»

Bryan Ackermann,  
Senior Visepresident og informasjonsdirektør, Korn Ferry
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Teknologi  
gjør ansatte 
produktive

Kapittel 5
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Produktivitet skjer når ansatte kan bruke 
programmer på en effektiv og enkel måte. 
Når du arbeider på tvers av filer og deler dem 
med resten av teamet, så er faren for å miste 
filer tilstede, eller man kan oppleve andre type 
problemer. 
 
Som bedriftsleder trenger du en organisert 
måte for deg og dine ansatte å redigere og 
dele filer med hverandre på, for å fremme økt 
produktivitet og effektivitet. 
 
Du kan administrere og samarbeide om delte 
dokumenter uten avbrudd, enten det er snakk 
om redigering i Word eller å dele med dine 
ansatte. Når alle dine verktøy snakker med 
hverandre, så blir det enkelt for deg å jobbe 
med prosjekter i sanntid sammen med  
teamet ditt, omtrent fra hvor som helst.
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«Fortell meg det» -funksjonen 
En tekstboks på oppgavelinjen i Word 2016 viser: «Fortell meg hva du vil 
gjøre» Bruk dette feltet til å skrive inn ord og fraser om hva du vil gjøre 
videre, for å raskt navigere til funksjoner du vil bruke, eller handlinger du 
vil utføre.  
 

De beste tidsbesparende 
funksjonene i Word  
og Excel

Du kan også bruke "Fortell meg" 
for å finne hjelp til det du leter 
etter, eller bruke "Smart oppslag" 
for å undersøke, eller for å definere 
begrepet du skrev inn.

Teknologi gjør ansatte produktive
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Ett-klikksprognoser 
Prognosefunksjonen aktiverer nå prognoser  
basert på Exponential Smoothing (som FORECAST.ETS)

Klikk på Prognose-ark-knappen på Data-fanen 
for å lage en prognosevisualisering av dataserier. 

Fra veiviseren kan du også finne alternativer for å justere  
vanlige prognoseparametere, for eksempel sesongvariasjoner, 
som registreres automatisk som standard og konfidensintervall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teknologi gjør ansatte produktive
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1. Godkjenning av arbeidsflyt. 
Rut et dokument eller et annet element til 
spesifiserte kolleger for godkjenning eller avslag.

2. Få tilbakemeldinger på arbeidsflyt. 
Distribuer dokumenter eller andre saker til 
spesifiserte personer for tilbakemeldinger,  
og konsolidere alt for arbeidsflyt-eier. 
Motta deretter en oversikt over den totale 
vurderingensprosessen. 

3. Du kan samle arbeidsflyt-underskrifter. 
Rut Microsoft Office-dokumenter til spesifiserte 
personer for å få deres digitale signaturer.  

4. Arbeidsflyt med tre statuser. 
Spor statusen til et listeelement gjennom 
tre statuser, eller faser. Deretter bruker du 
den til å håndtere forretningsprosesser som 
krever at du å holde styr på et stort volum 
av problemer eller elementer. 

5. Publiseringsgodkjent arbeidsflyt. 
Spesielt designet for publiseringsnettsteder, 
som automatiserer arbeidsflyten av 
innholdsruting slik at andre kan få det 
tilsendt for godkjenning og vurdering.

Arbeidsflyt i Sharepoint er forhåndsprogrammerte apper som effektiviserer selskapets prosesser, 
fra å samle inn underskrifter og tilbakemeldinger til å spore ansattes påloggingstatus. 
Arbeidsflyt i Sharepoint bringer konsistens inn i organisatoriske prosedyrer. Det er enkelt å kjøre en 
arbeidsflyt. De som bruker det kan velge den arbeidsflytstypen de ønsker, angi de alternativene som 
vil fungere best i situasjonen, og deretter la arbeidsflyten ta over.

ARBEIDSFLYT

Ikke gjett når det kommer 
til bedriftens prosesser

Det er fem forhåndsprogrammerte arbeidsflytvarianter:

Dokument  
kommer

Annas 
gjennomgang

Seans 
gjennomgang

Dokument  
akseptert

Dokument  
avvist

Dokument  
rutet til  

seere

Godkjenner Godkjenner

Godkjenner ikkeGodkjenner ikke
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Det å ta gode notater i alle deler av et møte kan være vanskelig 
for de ansatte. Hvordan kan du sikre at de har fått med seg alt?

Ingen vil gå glipp av 
noe på neste møte

Den som tar notater kan plassere OneNote 2016-notatblokken  
på delt plassering, som for eksempel OneDrive eller Sharepoint. 

De kan invitere andre til sin delte notatbok,  
ved å velge Fil> Del > Inviter personer. 

For å kunne dele en notatblokk under et møte,  
kan de velge Fil > Del > Del med møte. 

Etter at andre åpner notatblokken, kan hvem som helst som har tillatelse  
legge til møtenotater –alle på samme tid. OneNote synkroniserer 
automatisk med alle notater som dukker opp. 
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Innsikt  
slipper løs  
kraften  
i data.

Kapittel 6
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Din bedrift omgis av data, fra kundegenererte 
data, til dataene rundt hvordan de ansatte 
arbeider. I denne datamengden finnes det 
innsikt som venter på å bli oppdaget og 
utnyttet for å transformere din bedrift, 
og din bunnlinje.  

Ved hjelp av innsiktsentrerte apper 
i Microsoft Office 365, kan dine ansatte 
både analysere og visualisere data i flotte 
presentasjoner, og sammenligne data visuelt, 
som deretter kan deles mellom teamene.
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Du kan samle sammen resultater på 15 sekunder eller mindre.  
Et enkelt sett med data er alt du trenger for å begynne å bruke Power BI. 
Fra «Datasett»-seksjonen i ruten til venstre, velger du ellipser du er interessert i 
å analysere. Fra alternativmenyen, velger du «Hurtiginnsikter». Etter bare 15 sekunder, 
vil innsiktene være klare. Klikk «Vis innsikt». Derfra kan du samhandle med innsiktene på 
følgende måter:

• Fest bilder til et dashboard

• Filter for ytterlig innsikt. 
 

Still spørsmål for å fange opp innsikt. 
Power BI er utstyrt med en kraftig språkgjenkjennelsesmotor som  
vil generere rapporter og visualiseringer fra spesifikke spørsmål du stiller. 

• Start på dashboardet med det datasettet du vil analysere.

• Skriv inn et spørsmål ved hjelp av et naturlig, konverserende språk  
(f.eks. «Hva var omsetningen vår i 2015?»). En liste over foreslåtte  
uttrykk vil vises basert på ditt spørsmål.

• Klikk på et uttrykk for å se resultater og et tilsvarende visualobjekt.

• Du kan lagre visualobjektet på dashboardet ved å velge  
feste-ikonet ved siden av spørsmålsboksen.

Potensiale i en enkel 
database

Power BI
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Du kan samle mye innsikt på et dashboard. 
Det tar bare ett festet visualobjekt for å skape et dashboard. 
Når du har begynt å bygge et dashbord fullt av innsikt rundt  
et bestemt datasett, kan du endre utformingen. 

• Du kan endre størrelse på en flis ved å dra håndtakene inn eller ut.

• Flytt en flis ved å klikke og dra den  til der du vil at den skal være 
på dashbordet.

• Du kan endre tittel eller undertittel ved å peke på en flis,  
klikke på blyantikonet, og åpne flisens detaljer.

Innsikt slipper løs kraften i data
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MICROSOFT MYANALYTICS

Personlig innsikt  
hjelper de ansatte 
til å jobbe smartere 

Innsikt slipper løs kraften i data

Ved hjelp Microsoft MyAnalytics, 
kan de ansatte se hvordan de 
bruker sin tid over fire områder:

 
  

• Hvilke personer samhandler du med mest? 
• Hvor raskt svarer du på e-post?  

 
 

• Hvor raskt leser du e-posten din? 
• Hva er din gjennomsnittlige lese- og responstid på e-post?  

 
 

• Hvor ofte har du hatt minst to timer med fokustid? 
• Hvordan kan du finne mer tid til å fokusere?

 

• Hvor mange timer har du tilbrakt på møter denne uken?
• Hvor effektive er de?

E-post

Fokustimer 

Møter

Nettverk
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Skalering for suksess starter med 
de riktige bedriftsappene for å få 
arbeidet gjort. Bedre arbeid er virkelig 
mulig hvis du utstyrer din bedrift 
med apper som fremmer mobilitet, 
samarbeid, kommunikasjon, sikkerhet, 
produktivitet og innsikt.

Nå som du forstår hva de ulike 
Office 365-produktene kan gjøre for 
organisasjonen, er det på tide å:  
Ta en gjennomgang 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=715763

