
Tips for bedre 
samhandling



2Innledning

Som bedriftsleder må du hele tiden ligge i forkant 
og forholde deg til de teknologibehovene som 
til enhver tid dukker opp i bedriften. Du er derfor 
trolig under press for å evaluere, forstå og innføre 
ulike «best i sin klasse»-løsninger for bedriften. 
Noen ansatte spør kanskje direkte om nye verktøy, 
eller installerer verktøyene uten å involvere IT-
avdelingen, mens andre kan kjenne seg overveldet 
og er skeptiske til å lære enda et nytt program eller 
en ny løsning.

Selv om det er viktig å forstå alles behov, må de 
ansatte til syvende og sist kunne samarbeide og 
kommunisere på en sikker måte, uansett hvor 
eller hvordan de arbeider. Hver dag deler de filer, 
arbeider utenfor kontoret og utveksler kunnskap 
på tvers av avdelinger – og verktøyene de bruker 
må være til nytte og ikke hindre dem i dette 
arbeidet. Fragmenterte, frittstående løsninger 
medfører ofte utfordringer og problemer for 
de ansatte og IT-teamet ditt. Disse løsningene 
kan medføre flere problemer: økte kostnader og 
økt kompleksitet, sikkerhetshull og manglende 
overholdelse av regler og standarder, begrenset 
mulighet for skalering, og redusert produktivitet. 
For dine ansatte betyr dette å logge på og av flere 
programmer, holde orden på passord og lære om 
andre verktøyer. IT-avdelingen din har ansvar for 
og bruker verdifull tid på vedlikehold, sikkerhet 
og administrasjon av verktøy fra en lang rekke 
leverandører, i stedet for å fokusere strategiske 
IT beslutninger. Selv uten kompleksiteten ved å 
administrere dusinvis av frittstående programmer, 
er det et stort potensialet for overbelastning på 
grunn av for mye informasjon.

«Hvordan leverer du så 
det beste av moderne 
samhandlingsteknologi 
samtidig som du reduserer 
kompleksiteten? Jo, du 
bruker en plattform som 
sømløst forener så mange 
av disse funksjonene 
som mulig i én enkelt 
brukeropplevelse.» 
 – 

Alan Lepofsky, 
Vice President and Principal Analyst, 
Constellation Research1

1 "Why Your Organization Should Buy a Collaboration Platform Instead of Best-of-
Breed Solutions",2015, Constellation Research, Inc.

https://resources.office.com/rs/112-YPQ-597/images/Collaboration_Platform_Analyst_Report.pdf 
https://resources.office.com/rs/112-YPQ-597/images/Collaboration_Platform_Analyst_Report.pdf 


3Innledning

Løsningen? En omfattende pakke med samhandlingsverktøy 
som øker produktiviteten mer enn ett enkelt verktøy. Når de 
ansatte har verktøyene de trenger for å lykkes og disse 
fungerer sømløst sammen, vinner alle. Ikke bare vil ansatte bli 
mer produktive, men du vil kunne kjenne deg trygg på at alle 
verktøyene støttes og er sikre. En rapport fra Constellation 
Research påpeker at «samhandlingsplattformer er best til å 
levere et felles sett med egenskaper», som er viktig for både 
sluttbrukerne og IT-teamet.1
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De ansatte vil kunne samhandle, 
kommunisere og dele på en enklere 
måte, fordi alle verktøyene er på én 
felles plattform. Dette forbedrer søk på 
tvers av verktøy og man trenger ikke 
å bytte mellom forskjellige programmer. 
I stedet for å håndtere dusinvis med 
produkter, kan de ansatte bruke én 
programserie, noe som betyr mindre 
opplæring, mindre støtte og mindre 
tilbakestilling av passord.

De vil få oppleve hvor enkelt løsningene 
fungerer sammen, slik at det sømløst 
kan samarbeides på tvers av avdelinger. 
Med Microsoft Office 365 får du og dine 
ansatte tilgang til en programpakke som 
inneholder noen av de beste verktøyene 
på markedet, slik som SharePoint – 
rangert av Gartner i 2015 som ledende 
innen Enterprise Content Management 
(ECM) og bedrifts portaler.2

Integrasjonen av SharePoint med Office 
i skyen, Outlook og Exchange Online, 
Yammer og OneDrive for Business, 

Bruk av en omfattende 
programpakke for 
samhandling sparer 
tid, penger og bekymringer.

Innledning

En programpakke utviklet for 
samhandling hjelper teamet 
ditt. Her er fem tips til hvordan 
du kan øke samhandlingen på 
arbeidsplassen.

2»Magic Quadrant for Horizontal Portals», 2015, Gartner
² «Magic Quadrant for Enterprise Content Management», 2015, Gartner

gjør at løsningen skiller seg klart ut fra 
konkurrentene. Gartner kaller det et 
verktøy med «kraftige samhandlings- 
og teamfunksjonaliteter» og påpeker at 
SharePoint ofte er grunnlaget for sosiale 
nettverk- og samarbeidsfunksjoner.3

https://www.gartner.com/doc/3130221/magic-quadrant-horizontal-portals
https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-2Q79LWH&ct=151021&st=sb 
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Spar tid og øk 
produktiviteten
Muligheten til raskt å få tilgang til informasjon og 
kommunisere sømløst fra hvor som helst gjør det 
mulig for team å arbeide raskere og smartere. 
Når ansatte og avdelinger som sitter i forskjellige 
etasjer og kontorer (eller til og med på andre 
siden av verden), ønsker å dele ideer og hold seg 
oppdatert, kan dette forenkles med en IT-løsning 
skapt for produktivitet.

Med hybride serversystemer (kombinasjon av å ha 
date i skyen og lokalt), som Microsoft SharePoint, 
kan organisasjonens filer når som helst lagres og 
deles sikkert. De ansatte kan identifisere hvilke 
filer de har tilgang til, finne relevante koblinger og 
deretter direkte dele og drøfte filene med teamene 
sine på Yammer. Når programmer kobles sammen 
sømløst, hopper man enkelt mellom de forskjellige 
programmene uten sløsing av tid.

Tips nr. 1: Spar tid og øk produktiviteten

TIPS NR. 1
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Ifølge IDC gjør samhandlingsprogrammer 
i skyen det enkelt for ansatte å 
arbeide på tvers av avdelinger, steder 
og organisasjonsgrenser.4 Dette er 
ikke bare gode nyheter for lokale 
team som er ute etter å forbedre 
produktiviteten, men også for 
eksterne medarbeidere eller ansatte 
som er på farten mer enn de er på 
kontoret. Når selskapene implementerer 
samhandlingsprogramvarer, sparer disse 
medarbeiderne omtrent én time per dag.5

4 «Worldwide Content Collaboration Software 
Forecast, 2015–2019,» 2015, IDC
5 «The Total Economic Impact of Microsoft Office 
365: Enterprise Customers,» 2015, Forrester 
Research

Tips nr. 1: Spar tid og øk produktiviteten

Hvordan hjalp Office 365 
Broz Allan Hamilton?

«Vi må forholde oss til 
preferanser på arbeidsplassen 
fra forskjellige generasjoner av 
ansatte, som forventer å være 
mobile, tilkoblet og produktive 
når som helst, hvor som helst 
og fra hvilken som helst enhet. 
Dette er akkurat den typen 
arbeidsmiljø som støttes av 
Office 365».
– 

Deborah Youmans,
Senior Manager of Collaboration 
Development, Booz Allen Hamilton

«Av omtrent 22 500 ansatte 
flyttet 21 000 av disse 6 
terrabyte med data til 
OneDrive for Business i løpet 
av åtte måneder. Deling 
av informasjon for å drive 
innovasjon har aldri vært mer 
aktuelt hos Booz Allen».
– 

Joseph Atwell, 
Technical Architect, Booz Allen Hamilton

Les kundehistorie

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US40702015
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US40702015
https://customers.microsoft.com/en-US/story/consulting-technology-and-engineering-firm-boosts-mobi


7Tips nr. 2: Lavere kostnader og redusert kompleksitet

Å bytte til en 
altinkluderende
løsning kan resultere i:

•8,8 millioner: samlede fordeler 
•3,2 millioner: totale kostnader
•5,6 millioner: nettoverdi (NVP)

Lavere kostnader og 
redusert kompleksitet
Samhandlingsverktøyene vi kjøper er ment å 
hjelpe oss, men lisenskostnader, tjenesteavgifter, 
IT-ressurser og nedetid kan fort bli dyrt. Du prøver 
kanskje å spare tid og penger ved å legge til flere 
produktivitetsverktøy for ansatte, uten helt å ha 
oversikt over de skjulte kostnadene. Når flere 
samhandlingsverktøy kombineres i én pakke, kan 
du spare overraskende store beløp.

Ved å bruke én pakke fra én enkelt leverandør 
vil funksjonaliteten på tvers av verktøyene 
forenkles og koste mindre. Lisenskostnadene 
og installasjonstiden reduseres dramatisk, ifølge 
Constellation Research.«Plattformer tilbyr én enkel 
kontrakt i stedet for å måtte forholde seg til flere 
leverandører. Dette gir vanligvis en mye lavere 
totalpris enn om man legger sammen tjenester 
fra flere «best i sin klasse»-løsninger. Det fjerner 
også administrasjonsbyrden som følger med flere 
oppdateringer».1

Forrester Research avdekker faktisk at når 
organisasjoner bytter til en alt-i-ett-plattform, kan 
de oppnå totale fordeler på 8,8 millioner US-dollar. 
I snitt er totalkostnader bare 3,2 millioner US-dollar 
over tre år, som gir en nettoverdi (NVP) på 5,6 
millioner.5

TIPS NR.2

$8.8m

-$3.2m

$5.6m

«Driftsteamene våre utnytter 
fordelene med SharePoint til å 
slå sammen informasjon i én 
visning, i stedet for å måtte gå 
til flere forskjellige systemer».
– 

Allen, 
Manager of IT and Technology, Air Canada

Les kundehistorie

https://customers.microsoft.com/en-US/story/air-canada-soars-into-the-cloud-to-speed-processes-and
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Med en stadig større risiko for 
datainnbrudd er sikkerhetsavdelingen 
din sannsynligvis bekymret for hvor trygg 
bedriftens informasjon egentlig er. 

Hackere er mer aktive enn noen 
sinne og skader organisasjonens 
økonomiske stabilitet, omdømme og 
medarbeiderrelasjoner. I tillegg kan 
trusler oppstå fra innsiden ved at ansatte 
ved uhell legger bedriften åpen for 
angrep ved å klikke på en skadelig lenke, 
eller deler sensitiv informasjon ved bruk 
av usikre program.6

Å bruke en pakke med 

Tips nr. 3: Ivareta sikkerhet og compliance fra ende til ende

6 "2015 Cost of Data Breach Study", 2015, IBM 
Corporation 

Ivareta sikkerhet og 
compliance fra ende til 
ende

TIPS NR. 3

samhandlingsverktøy er ikke bare 
enklere, det er også sikrere. Du får 
oversikt over hvor organisasjonens data 
befinner seg, hvem som har tilgang til 
dem og hvilke metoder for sikkerhet og 
compliance som beskytter dem, sier Alan 
Lepofsky fra Constellation Research. «Når 
du knytter sammen flere verktøy, flyter 
også informasjonen frem og tilbake fra 
én leverandør til en annen, i stedet for 
at den blir værende under kontroll og 
styring fra én enkelt kilde.»1

Den gjennomsnittlige 
samlede kostnad for 
databrudd i 2015 var 
3,8 millioner US-dollar 
– en økning på 23 % 
fra 2013.⁶

http://www-03.ibm.com/security/data-breach/
http://www-03.ibm.com/security/data-breach/
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Office 365-plattformene har 
innebygget sikkerhets- og 
personvernfunksjoner som er 
tilgjengelig på tvers av enheter, slik 
at bedrifter ikke behøver bekymre 
seg om sikkerheten. Mobile Device 
Management, som er standard 
i Office 365 Enterprise, gjør det mulig 
for IT å håndtere sikkerhetsrisikoer 
som gjelder enheter som er 
tapt eller stjålet. Dette gjør at IT-
administratorer kan utføre selektiv 
tømming på enheter som er stjålet 
eller mistet, enten de er personlige 
eller eid av bedriften. Advanced 
Threat Protection i Exchange Online 
skanner alle innkommende og 
utgående e-postmeldinger som angår 
organisasjonen for sofistikerte angrep, 
usikre vedlegg og skadelige koblinger.

Tips nr. 3: Ivareta sikkerhet og compliance fra ende til ende

«Microsoft har jobbet tett 
med oss for å sørge for at 
løsningen minimerer risikoer for 
oss. De er tydelig fokusert på 
informasjonssikkerhet i skyen.» 
 – 

Michael Waters, 
Director of Enterprise Information Security, 
Booz Allen Hamilton
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Innføring av en pakkeløsning kan virke 
overveldende. Microsoft Office 365 lar deg 
gå frem i eget tempo og lar de ansatte 
komme i gang og kjøre programmene 
raskere. Med en serie av verktøy som er 
tilgjengelig for å implementeres, avgjør 
du om de ansatte skal overføres i grupper 
eller etter program. Muligheten for å 
implementere en jevn utrulling sparer 
kostnader og øker produktiviteten ved 
å hjelpe bedriften med å tilpasse seg 
løsninger over tid.

For Microsoft-kunden Air Canada var det 
ikke mulig å foreta en felles utrulling av 
alle løsningene i pakken for deres 27 000 
internasjonale og svært mobile ansatte. I 
de første trinnene av overgang til Office 
365 arbeidet Air Canada med Microsoft 
Consulting Services for å distribuere 
Active Directory og Office 365 ProPlus, 
og deretter migrere til Exchange Online 
og distribuere Skype for Business og 
SharePoint Online. Kort tid etter ble 
Yammer rullet ut i hele selskapet, og de 

Tips nr. 4: Skaler i ditt eget tempo

ansatte begynte å bruke OneDrive for 
Business.

Denne komplette distribueringen fant 
sted i løpet av de første 10 månedene 
av engasjementet for Air Canada. 
Direktør for IT-innovasjon, Allen Chang, 
ga ros til Microsoft Consulting Services-
teamet for at de brakte sammen «flere 
underleverandører og fikk dem til 
å arbeide sammen for å overholde 
(distribusjons)planen.”7 

Skaler i ditt eget 
tempo

TIPS NR. 4

7 «Air Canada svever inn i skyen for å fremskynde prosesser og øke 
servicen,» 2015, Microsoft kundehistorier: Air Canada 

https://customers.microsoft.com/en-US/story/air-canada-soars-into-the-cloud-to-speed-processes-and
https://customers.microsoft.com/en-US/story/air-canada-soars-into-the-cloud-to-speed-processes-and
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Kontroller back-end
TIPS NR. 5

Tips nr. 5: Kontroller back-end

Ved overføring av et nytt system, er ofte spørsmålet: Hvordan klarer IT 
overgangen til og vedlikehold av denne plattformen med eksisterende 
ressurser? Som nevnt i tips nr. 4 vil ikke en overføring bare legge 
beslag på verdifull tid for sluttbrukerne, men kan også være en massiv 
forpliktelse for IT-teamet. Automatiske oppdateringer sparer IT for 
verdifull tid, og Office 365-teamet av eksperter assisterer dem på hvert 
trinn i prosessen.

Air Canadas direktør for IT-innovasjon og -teknologi, Allen Chang, 
opplevde at implementeringen gikk mye raskere med Microsoft Office 
365, og la merke til at de bare ville klare enkle oppdateringer og 
oppgraderinger hvis de selv skulle utføre arbeidet. «Med Office 365,» 
bemerket han, «får vi forbedringene, og vi kan konsentrere oss om 
utvikling av programmer for å dra nytte av dem.»7
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«Microsoft introduserer 
kontinuerlig nye funksjoner 
og mer lagringsplass. Vi kan 
sende inn en forespørsel om en 
funksjon, og den ser ut til å være 
der allerede neste gang vi bruker 
programmet.»
 – 

Allen Chang
, Manager of IT Innovation and Technology,
 Air Canada 

Med enklere programmer og kjente brukergrensesnitt 
har de ansatte mindre bruk for IT-infrastruktur. 
Med Office 365 Grupper kan de ansatte opprette 
egne grupper og alias for raskt å samarbeide og 
få kontakt med hverandre, uten hjelp fra IT. Høy 
grad av autonomi innebærer forbedringer for hele 
virksomheten.

Innføring av skybaserte programvare oppdateringer 
gjør at IT-teamene kan konsentrere seg om andre 
ting enn produktoppdateringer. Constellation 
Research oppdaget at samhandlingsplattformer 
lettere og hyppigere kan oppdatere 
programvareversjoner, i stedet for at enkeltverktøy 
oppdateres med flere års mellomrom.¹ Dette frigjør 
IT-teamet til å prioritere virksomheten, i stedet for å 
bruke tiden på å oppdatere programmer.
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Bedriften din fortjener det beste, og enkeltstående 
løsninger vil rett og slett ikke levere de tjenestene 
du trenger når de settes sammen. Å velge en 
samhandlingspakke kan imøtekomme både de som er 
raske til å ta dem i bruk, så vel som de som motsetter seg 
endring, samtidig som forespørslene til IT-avdelingen blir 
håndterlige.

Med en felles infrastruktur som sparer bedriften og dine 
ansatte for tid, penger og stress, er Microsoft Office 365 den 
enkle løsningen for å få dine ansatte til å samarbeide og 
samhandle på en enkel måte. Kommuniser og del filer 
på tvers av Yammer og OneDrive for Business, opprett et 
innholdsbibliotek med SharePoint, sett opp nettbaserte 
møter med Skype for Business, og send og motta sikre 
e-postmeldinger gjennom Outlook og Exchange.

Er du nysgjerrig på hva Office 365 kan gjøre for din 
organisasjon? 

Registrer deg for en guidet omvisning der du får 
utforske det aller nyeste innen produktopplevelser og 
-funksjoner, inkludert viktige samarbeidsfunksjoner på 
tvers av programmene.

https://resources.office.com/landing-guided-tour-
test-drive

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=715763
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=715763

