
Bygg din verksamhet med en tekniklösning som är utformad 
för växande verksamheter. 
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Visa abonnemang och priser

av alla anställda anser att mobila appar 
har färre funktioner eller är svårare att 
använda jämfört med stationära program.3

61 % av alla anställda anser 
att effektiva företagsverktyg 
gör det möjligt för dem att 
erbjuda sina tjänster snabbare.4

Problem

Lösning

Utan de rätta verktygen kan det 
hända att medarbetare utanför 
kontoret inte kan svara kunder 
snabbt och jobba effektivt.

Microsoft 365 Business integrerar bland andra verktyg 
Office 365-appar, fillagring med OneDrive för företag 
och Outlook för att medarbetarna ska kunna arbeta 
på språng och vara anslutna till e-post, kalendrar 
och data – även offline. När anslutningen återställs 
synkroniseras deras filer och inkorgen automatiskt.
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Var mer mobil där det behövs

28 % av alla anställda använder 
minst ett verktyg som inte har 
godkänts av företaget som 
komplement till de verktyg 
som företaget tillhandahåller.5

Den genomsnittliga kostnaden 
för att undersöka, avgränsa och 
åtgärda en anställds mobila enhet 
som har komprometterats.6

Problem

Lösning

Ett stort antal enheter 
och appar riskerar företagets 
känsliga data . 

Microsoft 365 Business, som också drivs av Windows 10, ger 
automatisk och universell tillämpning av säkerhetspolicyer 
vilket kommer att minska företagets risk för dataintrång. Enheterna 
får de senaste uppdateringarna och inbyggd kryptering låser 
förlorade och stulna enheter. För en heltäckande lösning bör du 
överväga att förse medarbetarna med Microsoft Surface-enheter, 
som är utformade för fullständig mobilitet och har de bästa 
säkerhetsfunktionerna i Windows 10.
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Jobba tryggt med ständigt aktiv säkerhet

83 % av de som arbetar 
i ett kunskapsbaserat yrke 
är beroende av teknik 
för samarbete.1

av de som arbetar i ett 
kunskapsbaserat yrke 
samarbetar fortfarande 
kring dokument via e-post.2

Problem

Lösning

Att skicka filer med e-post 
fram och tillbaka är långsamt 
och ineffektivt. Hur kan 
anställda veta att de har den 
senaste versionen framför sig? 
Hur kan de ta snabba beslut?

Microsoft 365 Business bygger på 
Office 365. Medarbetare kan därför enkelt 
starta en videokonferens i Teams för att 
kommunicera, visa filer, samarbeta 
och planera nästa steg som om alla 
befann sig i samma rum.
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Få större samarbetsmöjligheter så att 
ni kan uppnå mer tillsammans

Bocka av "Hitta en tekniklösning för verksamheten" från dagordningen. Microsoft 365 Business 
är en integrerad molnbaserad lösning som förenklar IT, höjer datasäkerheten och håller 
medarbetarnas enheter uppdaterade med det senaste från Windows 10 och Office 365. 

Microsoft 365 Business kan hjälpa dig och dina medarbetare att:

+Uppnå mer tillsammans 
med Microsoft 365 Business
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