
1

Ge medarbetare rätt verktyg 
för att jobba digitalt
Microsoft 365 Enterprise som helhetslösning för kreativitet, 
samarbete och säkerhet
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Förändringarnas tid är nu 
Sättet vi jobbar på förändras.

Utbredd åtkomst till nya digitala tjänster 
förändrar verksamheter i grunden. Det 
underlättar tillväxt och är en katalysator 
för nya affärsmodeller, produkter, tjänster 
och upplevelser.

Krafterna bakom förändringen

Vem det är som arbetar– Personer födda 
efter 1982 kommer att utgöra 75 % av 
arbetsstyrkan år 2025.¹

Hur vi arbetar– 41 % av de anställda 
säger att de spenderar mer tid borta från 
skrivbordet än de gjorde för två år sedan.²

Förändringstakt– Nära 90 % av alla chefer 
anser att deras branscher kommer att 
förändras av digitala trender.³

Cyberhotbilden – Under 2016 utsattes 
mer än 3 miljarder kunddataposter för 
dataintrång.⁴

Kreativitetens roll– 72 % av anställda 
anser att deras framgång beror deras 
möjligheter att vara kreativa.5
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När nya generationer gör entré på 
arbetsmarknaden, kommer de med nya 
förväntningar på hur, varför och var de 
ska arbeta. 

De värderar tillhörighet högt, vilket 
de ser som självklart att uppnå i såväl 
fysiska som digitala arbetsmiljöer. 
De vill ha integrerade verktyg som 
förenklar samarbete och hjälper dem att 
kommunicera snabbt med sina kollegor, 
utan att ge avkall på säkerheten.

I korthet letar de efter en komplett 
produktivitetsplattform som är:

• Säker

• I realtid

• Transparent

• Integrerad

• Flexibel 

• Enkel

Ny teknik innebär nya 
förväntningar

"Vi står på randen till 
en teknisk revolution 
som kommer att 
fundamentalt förändra 
hur vi lever, arbetar och 
relaterar till varandra."
Klaus Schwab
Grundare och verkställande ordförande av World Economic Forum,
Januari 2016 6



3

Nya utmaningar för en ny tid
Cyberhot och stulna kunduppgifter 
står högt på dagordningen hos de 
flesta verksamheter, men det finns fler 
risker och utmaningar i vår ständigt 
föränderliga digitala värld som måste 
hanteras.

Utöver att skydda information och 
identiteter måste företag hantera 
medarbetarnas mobila produktivitet, 
säkerställa att de kan jobba 
platsoberoende på den enhet de 
föredrar. Företag idag behöver bygga 
och efterleva en företagskultur som 
gör dem till en attraktiv arbetsgivare 
för såväl befintliga som potentiella 
medarbetare. Utöver det vill man 
förhindra informationsöverflöd, vilket 
exempelvis kan lösas genom relevanta 
och lättåtkomliga dataanalyser. 

Mer än 160 miljoner 
komprometterade 
kundposter under 20157

Anställda arbetar i dubbelt 
så många arbetsgrupper 
jämfört med för 5 år sedan8

Informationsöverflöd tar 
upp 25 % av medarbetarnas 
tid och kostar amerikanska 
företag och organisationer 
997 miljarder amerikanska 
dollar årligen9



Stärk dina medarbetare med 
Microsoft 365 Enterprise 

*Windows 10 Enterprise E5 krävs

Microsoft 365 Enterprise ger dig och 
dina kollegor friheten att vara produktiva 
oavsett vilken plats ni väljer att jobba på, 
med möjlighet att samarbeta och ta del 
av resurser och information lika enkelt 
som om ni satt på kontoret. Utan att göra 
avkall på säkerheten. 

Frigör kreativitet
Omvandla idéer till handlingar med enkla, 
smarta lösningar som kan användas på 
alla enheter.

Byggt för samarbete
Koppla ihop individer, data och insikter 
med en universell uppsättning verktyg 
som uppmuntrar till samarbete.

Fullt integrerat = enkelt att 
hantera och använda
Håll dig produktiv och uppdaterad 
med enkla, enhetliga verktyg 
och förutsägbara processer.

Smart säkerhet
Skydda din information, dina appar 
och identiteter med omfattande och 
förebyggande företagssäkerhet.

Microsoft 365 Enterprise inkluderar:

Office 365

Windows 10 Enterprise
med det avancerade skyddet mot hot i Windows Defender*

Enterprise Mobility + Security 
med Microsoft Cloud App Security,  
Azure Active Directory Premium P2  
och Azure Information Protection P2



5

"Vi använder Windows10, 
Microsoft-molnet och 
Office 365 för att arbeta 
tillsammans och bli 
bättre varje dag, precis 
som vi gör i alla våra 
tävlingsteam."
Doug Duchardt 
VD,  
Hendrick Motorsports 10

Människor behöver en sammankopplad 
miljö där alla kan uttrycka sig, bidra 
och inspireras till nya innovationer. Ett 
digitalt utrymme där deras idéer blir till 
handlingar.

Microsoft 365 Enterprise hjälper dig 
och dina kollegor att:

• Använda digital penna, touch och 
röststyrning på ett naturligt och 
självklart sätt.

• Visualisera information på nya sätt.

• Skapa professionellt innehåll med 
smarta appar.

• Utvecklas genom ökad tillgång till 
andras arbete och expertis.

Frigör kreativitet
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Byggt för samarbete
Dagens decentraliserade och högst 
mobila värld kräver lösningar som 
kopplar ihop individer, information och 
insikter.

Microsoft 365 Enterprise tillhandahåller 
ett nav för samarbete i och mellan 
grupper som inkluderar:

• E-post-, röst- och videofunktioner 
i företagsklass.

• Möjligheten att skapa communities 
som sammankopplar alla på företaget.

• Dokumentdelning och samarbete 
i realtid.

• Microsoft Teams, den nya 
chattbaserade samarbetsytan.

"Vi kan befinna oss varsomhelst 
och ändå arbeta tillsammans 
med säljpresentationer, utvärdera 
affärsförslag, gå genom kalkylblad 
och delta i möten från kundernas 
butiker eller t.o.m. från platser 
med dålig mobilnätstäckning."

Nicole Kulwicki

Senior varumärkeschef,  
The Kraft Heinz Company 11
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I dagens snabba digitala värld är 
upprätthållandet av system som är 
enkla, konsekventa och kompatibla en 
fråga om överlevnad. 

Microsoft 365 Enterprise gör det 
enkelt:

• Ständigt uppdaterad 

• Distribution med självbetjäning

• Molnbaserad hantering

• Omfattande telemetri från din miljö

• Reducerad total ägandekostnad 
med konsoliderade lösningar

"Folk använder informationsteknik 
bara om de kan förlita sig på den."

Brad Smith

Executive Vice President och juridisk rådgivare,  
Microsoft 12

Fullt integrerat = enkelt att 
hantera och använda



"Med Office 365 kan 
vi lita på att kunna 
fortsätta uppfylla 
kraven på efterlevnad 
vad gäller dataskydd 
och säkerhet."
Sherry Neubert
Informationschef,  
The Goodyear Tire & Rubber Company 13

Mobilitet och samarbete är 
måsten för moderna företag, men 
bara om du kan tillhandahålla 
tillförlitlig säkerhet för all 
information, appar och identiteter. 

Microsoft 365 Enterprise erbjuder 
omfattande skydd, drivet av 
Microsoft Intelligent Security Graph, 
som hjälper dig att:

• Skydda identiteter, appar, data 
och enheter.

• Motverka avancerade hot.

• Hantera arkivering, styrning 
och upptäckt av data.

• Påskynda efterlevnad av 
dataskyddsförordningen GDPR.

Smart säkerhet
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"Vi kan aldrig vara 
säkra på vad som 
ligger i Qantas 
framtid, men 
Microsofts molnteknik 
fortsätter att hjälpa 
oss ge vår personal 
de rätta verktygen."
Luc Hennekens
Informationschef,  
Qantas 14

Microsoft 365 Enterprise är en betrodd 
produktivitetslösning med hög säkerhet. Lösningen 
inkluderar Microsoft Office 365, Enterprise Mobility 
+ Security och Windows 10 Enterprise i ett enda 
paket. Det är så enkelt.

Office 365
Office 365 är en komplett företagstjänst för 
molnproduktivitet med funktioner som inkluderar 
redigering, e-post, sociala funktioner, hantering av 
webbplats och innehåll, mötes- och röstfunktioner 
samt analys.

Enterprise Mobility + Security
Enterprise Mobility + Security hjälper IT-
avdelningen att skydda och hantera 
företagsprogram och data på alla Windows-, iOS- 
och Android-enheter samt inkluderar funktioner 
som beteendeanalys och hotidentifiering, 
hantering av identiteter och åtkomst i molnet, 
enklare hantering av appar och enheter, skydd 

av information var den än hamnar samt 
hantering av identiteter och åtkomst på plats.

Windows 10 Enterprise
Den senaste versionen av Windows för 
företag inkluderar säkerhetsfunktioner som 
Endpoint Protection*, bekväma alternativ till 
lösenord i företagsklass (biometri och PIN-
koder), datakryptering, principbaserat skydd av 
information, rigorösa åtkomstkontroller för skydd 
av enheter samt möjligheten att identifiera och 
åtgärda ihärdiga hot och dataintrång i nätverket.*

Microsoft 365 Enterprise: En komplett och 
smart lösning som ger alla de verktyg 
som behövs för kreativitet och samarbete 
på ett säkert sätt.

*Kräver det avancerade skyddet mot hot i Windows Defender
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Ta nästa steg på er digitala 
förändringsresa
Ta reda på hur du kan ge dina medarbetare 
de rätta verktygen med Microsoft 365 
Enterprise. Vi kan hjälpa dig upptäcka värdet 
av att använda en komplett, smart lösning 
för din verksamhet och arbeta tillsammans 
med dig för att identifiera specifika scenarier 
baserat på ditt företags unika prioriteringar.

Kontakta oss

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=852638
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