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Sju måter å arbeide smartere på i skyen
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Effektivt samarbeid og kommunikasjon er viktige komponenter  
i enhver bedrifts suksess. Nå gjør Office 365 det enklere enn noen sinne 
å arbeide smartere, ikke hardere, slik at du kan yte ditt beste. Med Office 
365-programmer som Word, Excel, PowerPoint og Outlook, samt andre 
produktivitetsprogrammer, kan du kommunisere og samarbeide på nye 
måter. Funksjoner som samtidig redigering i sanntid, direktemeldinger,  
video og samtaler, gjør det enklere å opprette og dele arbeid og arbeide 
sammen på det, uansett hvor den enkelte befinner seg og på tvers  
av favorittenhetene deres.

I denne e-boken får du lære sju forskjellige måter å forbedre kommunikasjon 
og gruppesamarbeid på med Office 365, for å gjøre bedriften mer effektiv, 
samarbeidsorientert og vellykket.
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Bedrifter i alle størrelser drar fordel av krysningen mellom  
sky- og mobilteknologi for å forbedre samarbeid og produktivitet,  
gi rom for forskjellige arbeidsstiler og redusere kostnader. Mange 
bedrifter lar nå sine ansatte arbeide fra hvor som helst, leverer skybaserte 
produktivitetsverktøy slik at disse arbeiderne kan kommunisere  
og samarbeide mer effektivt og oppmuntrer dem til å bruke sine egne 
enheter i arbeidet. 

I en spørreundersøkelse fra mars 2014 utført av Dimensional Research 
blant IT-eksperter i 300 små og mellomstore bedrifter, svarte 97 prosent 
at programmer som gir tilgang til data når tid som helst og fra hvor som 
helst, gjør de ansatte mer effektive.3 Når det er mulig for de ansatte å 
arbeide der de foretrekker, slik de foretrekker og på de enhetene  
de foretrekker, er resultatet høyere produktivitet og forbedret samarbeid – 

særlig når de får muligheten til å samarbeide ved bruk av Office 2016. 

Med de nye Office 2016-appene kan du og dine ansatte bruke  
en blanding av firmaenheter og personlige enheter for å få tilgang til 
pålitelige bedriftsprogrammer, samtidig som dere drar fordel  
av en konsekvent opplevelse på tvers av favorittenhetene, uansett  
om det er stasjonære eller bærbare maskiner, smarttelefoner og nettbrett 
som kjører operativsystemer fra iOS, Android og Windows. Office 2016 
gir dere fleksibilitet til å få sikker tilgang til og redigering av dokumenter 
i sanntid på tvers av enheter, slik at gruppen alltid arbeider på den nyeste 
versjonen med endringer fra alle bidragsytere lagret. Bedriften din vil uten 
tvil dra fordel av det økte samarbeidet som følger fra lettvint deling  
av dokumenter og mulighetene til å holde produktive møter fra flere 
steder samtidig.

Øk produktiviteten ved å arbeide sammen i skyen
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«Våre ansatte kan installere Office-programmer på opptil  
fem enheter, noe som gjør det betydelig lettere for dem  
å holde seg produktive samtidig som de er på farten,» 
–Rick Owens, McClone Construction

Bli mobil
Verden nådde en ny milepæl i 2014, da mobilenheter for første gang ble 
mer tallrike enn folk. Mobilteknologi vokser nå fem ganger raskere enn 
verdens befolkning, i en grad av omtrent 10 nye enheter hvert sekund.4 
I tillegg telependler eller bruker mer enn 260 millioner mennesker som 
arbeider i små bedrifter, skybaserte tjenester. 

Videre er den voksende globale generasjonen naturlig mobil. 
Ettersom mobilteknologi fortsetter å omdefinere hvordan og hvor folk 
kommuniserer og samarbeider, får bedrifter mulighet til å utnytte dette 
voksende markedet og dra fordel av den voksende mobile arbeidskraften 
etter hvert som bedriften vokser. 

Office 2016 tilbyr deg og dine ansatte fullstendig gjengivelse  
og redigering av Office-dokumenter på tvers av Windows-, Android-  

og Apple-enheter. Dette betyr at du og teamet ditt kan revidere, redigere, 
analysere og presentere med en konsekvent og velkjent brukeropplevelse 
optimert for enhvers foretrukne enheter. Du kan også enkelt bytte  
fra én enhet til en annen, uten å gå glipp av noe som helst. Med Office-
appenes integrering i Microsoft OneDrive for Business kan du få tilgang til 
dokumenter fra hvor som helst, fortsette der du slapp fra en hvilken som 
helst enhet, og til og med redigere samtidig med andre når  
du er på farten.
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Synkroniser virksomheten din
Det er sjelden vi i dag finner bedrifter som holder seg strengt til  
en 9-4-virksomhet. De mest vellykkede bedriftene er mye mer fleksible  
og bruker sky- og mobilteknologi til å utvide nedslagsfeltet sitt  
og konkurrere i markedet. Disse bedriftene har ofte behov  
for å kommunisere og dele informasjon med kunder, partnere  
og leverandører i forskjellige tidssoner eller forskjellige land.

Lagring i skyen synkroniserer informasjonen på tvers av forskjellige 
enheter, slik at du og kollegene dine alltid ser den nyeste versjonen 
av en fil, uansett hvor den enkelte arbeider og uansett hvilken enhet 
vedkommende bruker. Når du bruker skybaserte produktivitets-  
og samarbeidsverktøy, kan du være like oppdatert som partnere som 
befinner seg langt vekk og ansatte som arbeider eksternt, da alle kan 
se de nyeste oppdateringene av innholdet. Skyen gir også et høyt 
sikkerhetsnivå og personvern, samtidig som du sikres den tilgangen  
du trenger.
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Tenk høyt
Et stadig økende antall fremtidsrettede bedrifter har tatt samarbeid til et nytt nivå  
ved å innføre delte Microsoft OneNote-notatblokker for å gi alle et sentralt sted 
der de kan dele all prosjektinformasjon, inkludert bilder, videoer, tegninger, 
maskinskrevne eller håndskrevne notater, skjermbilder og nettsider. Når 
gruppemedlemmer arbeider sammen i samme notatblokk, synkroniserer OneNote 
endringene deres i løpet av sekunder. Kraftige søk- og versjonsverktøy gjør at alle 
raskt kan finne akkurat det de ser etter. 

Innføring av sosiale teknologier, som Yammer, et sosialt nettverk for bedrifter, kan 
i tillegg koble sammen eksterne ansatte og forbedre samarbeidet. Organisasjoner 
som bruker sosiale teknologier, ser en 37 prosent forbedring i prosjektsamarbeid,5 
og nesten 70 prosent av brukerne er enige om at sosiale teknologier forbedrer 
samarbeid uavhengig av geografisk plassering.6 Med det riktige settet av sosiale 
teknologier for å støtte åpen kommunikasjon og sømløst samarbeid – uansett hvor 
folk arbeider – kan bedrifter reagere raskere på endringer i markedsforholdene. 

Disse verktøyene for samarbeid i sanntid vil ikke bare hjelpe de ansatte å samarbeide 
bedre internt, men også forbedre samarbeid med de utenfor bedriften. Yammer  
og filer opprettet i delte notatblokker i OneNote i Office 2016 kan deles med eksterne 
partnere, leverandører og kunder. Ifølge en Yammer-undersøkelse fra 2013 opplevde 
bedrifter som bruker slike teknologier, en 20 prosent forbedring i leverandør-  
og partnertilfredshet.7
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«Etter hvert som vi ekspanderer geografisk blir det stadig viktigere 
å overholde tidsfrister. Vi kan holde mer effektive møter uten  
at lederne våre bruker en masse tid på å pendle frem og tilbake.»
–Ted Vu, Tastea

Møter på en forenklet måte.

Møter er en viktig del av virksomheten, som gir verdifulle muligheter 
for folk å holde idédugnad, samarbeide, legge opp strategier og dele 
informasjon. Ifølge informasjon samlet inn av Atlassian deltar de fleste 
ansatte i 62 møter i måneden, inkludert de 31 timene de bruker  
i uproduktive møter. Disse unødvendige møtene har en høy pris,  
og koster amerikanske bedrifter 37 milliarder US-dollar i året.8

Nye verktøy for kommunikasjon og samarbeid, slik som Skype for 
Business, gjør det enkelt å gjennomføre moderne møter som er mer 
effektive og produktive, ved å tilby kjente funksjoner som er enkle  
å bruke, pluss sikkerhet, samsvar og kontroll i bedriftsklassen. 

Det kan være krevende for voksende bedrifter å få alle samlet i samme 
rom. Ved bruk av HD-videosamtaler, samtidig redigering, deling av apper 
og presentasjoner i Skype for Business kan de teammedlemmene som  
må delta aktivt, gjør dette uansett hvor de befinner seg. Led eller bli med 
i et møte fra en hvilken som helst av favorittenhetene dine – uansett  

om du kjører iOS, Android eller Windows – og foreta presentasjoner, 
deling og samarbeid på dokumenter eller bruk en virtuell tavle under 
møtene, på en enkel og lettvint måte. 

Trenger du å kalle opp noen for et raskt spørsmål? Bruk direktemeldinger 
i Skype for Business, og legg til tale, video og deling av skjerm ettersom 
samtalen utvikler seg. Med bare ett eller to klikk kan du sende  
en direktemelding, dele dokumenter eller starte et nettbasert møte der 
teammedlemmer som befinner seg på forskjellige steder, kan møtes 
ansikt til ansikt og vise samme informasjon, uten å bruke tiden  
og pengene det krever for å reise til møtet personlig.
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Gjør om dataene dine til verdifulle innsikter

Et økende antall bedrifter bruker bedriftsetteretningsløsninger (BI-løsninger) 
for å oppdage trender, identifisere risikoer og finne nye muligheter.  
Ett-klikksprognoser i Office 2016 hjelper små og mellomstore bedrifter raskt  
å gjøre om historiske dataserier til analyser av fremtidige trender. Nye Trekart- 
og Fossefalldiagrammer i Office 2016 gjør det enklere å visualisere komplekse 
data, og de kan publiseres direkte til Microsoft Power BI fra Excel. 

Bruk disse nye verktøyene for å koble til, vise og forme data fra flere 
kilder, inkludert tabeller fra nettsteder, ustrukturerte kilder som Hadoop 
og tjenester som Salesforce. De forbedrede pivotfunksjonene hjelper deg 
med å kartlegge forskjellige datasett med enkle dra- og slippfunksjoner, 
samt å beregne hundrevis av millioner av rader med data med den nye 
analysefunksjonaliteten. 

Ved å bruke verktøy for bedriftsetterretning kan bedriften gjøre  
om sammenpakkede bedriftsdata til enkelt forståelig innsikt og bidra til  
at du tar informerte avgjørelser og opprettholder konkurransefordeler. Ifølge 
en undersøkelse utført av IBM og MIT Sloan Management Review, er det  
2,2 ganger mer sannsynlig at bedrifter som oppnår konkurransefordeler med 
dataanalyser og bedriftsetterretning, i betydelig grad vil utkonkurrere andre 
virksomheter i bransjen.9
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«Jeg tror vi trenger Office for å nå neste nivå, fordi det  
er virkelig avgjørende at vi alle kommuniserer skikkelig  
og at vi er oppdatert om det samme.»
–Julie Gaines, Fishs Eddy

Redigere dokumenter samtidig i sanntid

Konkurrerende markeder utvikler seg rakst, i likhet med bedrifter som 
stiger raskt mot toppen. For å holde tritt med utviklingen må ansatte 
ofte arbeide sammen på samme dokumenter, for eksempel regneark for 
salgsrapportering og markedsføringsplaner. En viktig samarbeidsfunksjon 
i produktivitetsverktøy, slik som Office 2016 og Office Online, er samtidig 
redigering i sanntid, som gjør det mulig for deg og gruppen din å redigere 
og bidra til dokumenter samtidig. Disse skybaserte funksjonene lagres 
automatisk etter hvert som du arbeider. Når dere arbeider sammen  
på et Word-dokument, vil alle se hverandres redigering av teksten  

og formateringen i det øyeblikket den utføres. Bruk versjonshistorikken 
til å gå tilbake til øyeblikksbilder av dokumentet fra hele 
redigeringsprosessen. Fordi Office 365 støtter mobile og fleksible 
arbeidsmetoder, har det ingen betydning om du og gruppemedlemmer 
arbeider på nettet, en stasjonær eller bærbar maskin eller en mobil enhet. 
Alle endringer synkroniseres i dokumentet, lagres automatisk i skyen  
og gjøres synlige for alle i gruppen.

7



Sitater
1 Bridging the Information Worker Productivity Gap: New Challenges and Opportunities for IT, IDC, september 2012 
2 The Science of Teams and Teamwork, Lifetime Reliability Solutions, 2014
3 Business Applications and Tablet Adoption: A Survey of IT Professionals at Small and Mid-Sized Organizations, Dimensional Research, mars 2014
4 There are now more gadgets on Earth than people, CNET, 6. oktober 2014 
5 Inside Communication, 2012
6 Business Trends Customer Survey, Yammer, 2013
7 Ibid.
8 You Waste a Lot of Time at Work, Atlassian
9 The New Intelligent Enterprise, MIT Sloan Management Review and IBM Institute of Business Value, 2011

10



Hvis du vil lære mer om hvordan skybaserte, mobile 
og sosiale teknologiløsninger kan gjøre bedriften mer 
samarbeidsorientert, gå til office.com/business.

http://office.com/business

