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Ge teamet 
möjlighet att 
arbeta effektivt 
var som helst

Lagarbete och samarbete är grundläggande 
för att skapa motståndskraft för dina 
medarbetare, team och organisation. Ge 
människor möjlighet att vara produktiva 
och säkra när de anpassar sig till nya 
sätt att arbeta med Microsoft 365 och 
Microsoft Teams.

Med rätt verktyg kan du ge medarbetarna 
möjlighet att arbeta effektivt oavsett var 
de befinner sig.  

Håll människor och team anslutna, produktiva 
och säkra med lösningar för arbete och 
samarbete på distans och på plats.

Den här guiden kommer att ge lösningar 
för att stärka motståndskraften genom att 
hitta nya sätt för människor och teamen 
att kunna producera och samarbeta och 
samtidigt hålla sig säkra. Den innehåller 
frågor för att förstå ditt nuläge, aktiviteter 
som planerar för nästa steg samt resurser 
för att komma igång.
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Mötesupplevelser för 
att ansluta teamen på 
distans och på plats

Håll kontakten med kollegor och delta 
i interaktiva och säkra onlinemöten 
oavsett om du arbetar hemifrån eller 
på kontoret.

Användbara frågeställningar Rekommenderade aktiviteter

1. Hur hjälper du medarbetarna att 
samarbeta effektivt på arbetsscenarier 
å¨distans och på plats?

 Håll kontakten med alla inom eller utanför 
organisationen med onlinemöten och 
samtal Microsoft Teams.

2. Är det svårt att hitta och dela en fil? Blir 
det besvärligt att göra uppdateringar 
med flera redigerare?

 Dela olika typer av filer och samarbeta 
i realtid med Word, Excel och PowerPoint.

3. Hur hjälper du medarbetarna att få en 
mer naturlig mötesupplevelse och hantera 
utmattning på videomöten?

 Använd nya mötesfunktioner i Teams för 
mer naturliga möten och för att minska 
utmattning på videomöten.

4. Har du möjlighet att kontrollera och 
hantera integritet och säkerhet vid 
onlinemöten?

 Hantera vem som deltar i möten och vem 
som har åtkomst till mötets information.

5. Hur bra kan medarbetarna kommunicera, 
samarbeta och arbeta tillsammans med 
olika enheter?

 Få en välbekant och intuitiv upplevelse på 
alla dina enheter på dator, webb och mobil.

Kom i gång med de här resurserna:

• Prova de här tio tipsen för att hantera din arbetsdag på distans.
• Läs mer om att samarbeta virtuellt på ett nytt sätt. 
• Läs mer om Microsofts åtagande om integritet och säkerhet.

Mötesupplevelser för att ansluta 
teamen på distans och på plats

https://CloudDamCdnProdEP.azureedge.net/gdc/gdcKYWNMa/original
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/07/08/reimagining-virtual-collaboration-future-work-learning/
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/04/06/microsofts-commitment-privacy-security-microsoft-teams/
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Förenkla det dagliga 
arbetet med appar 
och arbetsflöden 

Förenkla den dagliga verksamheten, 
affärsprocesser och rutinmässiga 
uppgifter genom att automatisera 
och integrera dem via ekosystemet.

Användbara frågeställningar Rekommenderade aktiviteter

1. Har du en uppsättning förutsägbara 
arbetsflöden och processer som 
fortfarande körs manuellt?

 Frigör tid genom att automatisera 
uppgifter och arbetsflöden med Power 
Automate.

2. Använder du några färdiga mallar för 
affärsprocesser som godkännanden, 
varningar och påminnelser?

 Få åtkomst till de Office-appar du 
använder mest och hundratals appar från 
tredjepart för att få saker gjorda direkt 
i Microsoft Teams.

3. Hur väl delas data och insikter med 
teamen? Hur centraliserar du data och 
information som teamen kan använda?

 Påskynda beslutsfattandet genom 
att integrera data och rapportering 
med Microsoft Power BI .

4. Har medarbetarna ett sätt att utveckla 
anpassade arbetsflöden och processer?

 Hantera era unika affärsbehov med 
hjälp av PoweApps för att skapa dina 
egna appar med lite kod och integrera 
dem i Teams. 

Kom i gång med de här resurserna:

• Läs mer om uppdateringar av Power Platform och Teams.
• Integrera dina appar och arbetsflöden i Teams.
• Ladda ned guiden Gör det möjligt för distansarbetarna att uppnå mer.

Förenkla det dagliga arbetet 
med appar och arbetsflöden 

https://cloudblogs.microsoft.com/powerplatform/2020/05/19/announcing-power-platform-and-teams-updates-to-help-customers-adapt-to-remote-work/
https://www.microsoft.com/microsoft-365/microsoft-teams/apps-and-workflows
https://www.microsoft.com/microsoft-365/partners/resources/enabling-remote-workers-to-achieve-more
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Upprätthåll 
produktiviteten 
och hantera 
medarbetarnas 
välbefinnande

Använd insikter och analyser i hela 
organisationen för att förbättra 
medarbetarnas välbefinnande samtidigt 
som produktiviteten bibehålls. 

Användbara frågeställningar Rekommenderade aktiviteter

1. Har du insyn i medarbetarnas 
produktivitetsnivåer och inverkan 
av distansarbete?

 Upptäck insikter från Workplace Analytics 
och Productivity Score för att få en bättre 
förståelse för hur arbetet genomförs.

2. Hur hjälper du medarbetarna att 
upprätthålla produktiviteten när 
de arbetar på distans och på plats?

 Driva en ansluten och samarbetsvänlig 
upplevelse och öka produktiviteten hos 
medarbetarna med Microsoft Teams .

3. Hur hjälper du medarbetarna att få 
en mer naturlig mötesupplevelse och 
hantera utmattning på videomöten ?

 Använd nya mötesfunktioner i Teams 
för mer naturliga möten och minska 
utmattning på möten.

4. Hur hjälper du medarbetarna att bättre 
hantera tiden och vara mer produktiva?

 Hjälp medarbetarna att avsätta fokustid för 
att få jobbet gjort, upprätta arbetsrutiner 
och ladda batterierna med hjälp av 
MyAnalytics och funktionerna i Outlook.

5. Vilka verktyg använder du för att hjälpa 
dina medarbetare att hantera balansen 
mellan arbete och fritid och själslig vård 
och se till att de kan prestera?

 Utnyttja Workplace Analytics för att samla 
in insikter om arbetsvanor och hur kulturen 
förändras för att hjälpa medarbetarna att 
känna sig mer självständiga.

Kom i gång med de här resurserna:

• Lär dig mer om Workplace Insights.
• Se hur MyAnalytics kan hjälpa dig.
• Se vad som kommer snart till Microsoft 365.

Upprätthåll produktiviteten och hantera 
medarbetarnas välbefinnande

https://insights.office.com/
https://www.microsoft.com/microsoft-365/business/myanalytics-personal-analytics
https://www.microsoft.com/microsoft-365/blog/2019/11/04/from-new-microsoft-teams-experiences-to-the-all-new-project-cortex-heres-whats-coming-soon-to-microsoft-365/
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Anslut människor 
för att driva kultur, 
förändring och 
kommunikation

Informera och engagera din arbetsstyrka. 
Genom att ansluta människor mellan 
olika team och avdelningar kan du främja 
förändringar inom kultur och kommunikation. 

Användbara frågeställningar Rekommenderade aktiviteter

1. Hur håller du människor informerade 
om viktiga nyheter och meddelanden?

 Dela nyheter och information med 
människor i appar och enheter via Yammer.

2. Hur ansluter du ledare med medarbetarna 
för att öka medvetenheten om uppdraget, 
främja kulturen och upprätta feedback och 
lyssningsmekanismer?

 Var värd för liveevent inom hela företaget 
i Microsoft 365 för att väcka engagemang 
och främja en autentisk dubbelriktad dialog 
mellan ledare och medarbetare.

3. Hur ansluter människor utanför deras 
huvudsakliga arbetsgrupper för att förmedla 
kunskap, crowdsourcing-idéer och hitta svar 
från experter i hela organisationen?

 Använd Microsoft Teams för att skapa 
sammanslutningar som ger människor 
möjlighet att förmedla kunskap och resurser, 
ansluta till expertis och crowdsourcing-idéer.

4. Hur kommunicerar teamen till intressenter 
inom hela organisationen?

 Anslut ditt team till organisation i det 
större perspektivet för att ta del av och be 
om feedback och idéer som är relaterade 
till teamets arbete.

Kom i gång med de här resurserna:

• Informera och engagera medarbetarna med hjälp av liveevent.
• Anslut till hela organisationen med Yammer.
• Läs mer om medarbetarengagemang.

Anslut människor för att driva kultur, 
förändring och kommunikation

https://resources.techcommunity.microsoft.com/live-events/
https://resources.techcommunity.microsoft.com/yammer/
https://resources.techcommunity.microsoft.com/employee-engagement-communications/
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Hantera och skydda 
alla enheter 

Hantera och säkra företagsdatorer, 
virtuella datorer, mobila enheter och 
appar för alla användare på distans. 
Distribuera när som helst, var som 
helst, på alla enheter.

Användbara frågeställningar Rekommenderade aktiviteter

1. Har du problem med att hantera och 
uppdatera fjärrdatorer och måste ges stöd 
till ett bredare utbud av enhetstyper?

 Förmedla molnintelligens till din 
hanteringsplan. Bifoga eller anta 
samhantering för att du ska kunna 
hantera Windows 10 på distans.

2. Har distansarbete gjort det svårare att 
etablera nya datorer och har du frågor 
om dataläckage?

 Åtgärda proaktivt potentiella 
supportproblem och få insyn i enhetens 
hälsa och prestanda genom att genomför 
pilotprojekt med analys av slutpunkter .

3. Önskar du att du hade insikter i hur 
effektivt människor kan arbeta på distans?

 Utforska den privata förhandsversionen av 
Productivity Score för att få en förståelse 
om hur produktiviteten i din organisation 
påverkas av tider som förändras.

4. Har du en komplett lösning för 
slutpunktsskydd som ger automatiserad 
säkerhet, hotanalyser och inbyggda 
åtgärder?

 Få förebyggande skydd, skydd efter 
intrång, automatiserade undersökningar 
och svar med Microsoft Defender 
Advanced Threat Protection (ATP).

5. Kan du utvärdera riskerna med enheter 
och appar i realtid och använda lämpliga 
åtkomstpolicyer som svar på aktuella villkor? 

 Hantera och skydda företagets data i 
godkända appar på personliga enheter med 
villkorlig åtkomstfunktion för Azure Active 
Directory (Azure AD) och Microsoft Intune.

Kom i gång med de här resurserna:

• Läs mer om säkerhet och enhetshantering med Microsoft Endpoint Manager.
• Lär dig mer om Microsoft Intune.
• Läs guiden om att skydda dina distansteam.

Hantera och skydda alla enheter 

https://www.microsoft.com/microsoft-365/microsoft-endpoint-manager
https://www.microsoft.com/microsoft-365/enterprise-mobility-security/microsoft-intune
https://CloudDamCdnProdEP.azureedge.net/gdc/gdc35sMQ3/original
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Aktivera omfattande 
enhetsupplevelser 
för arbetsscenarier på 
distans och på plats

Moderna enheter gör det möjligt för 
teamen att knyta verkliga kontakter 
med kunder och kollegor. Håll dig 
produktiv och säker när du arbetar 
på distans med en modern enhet.

Användbara frågeställningar Rekommenderade aktiviteter

1. Känner dina medarbetare att deras enhet 
hjälper dem att interagera med andra 
och arbeta på bästa sätt?

 Ge medarbetarna möjlighet att komma 
i kontakt med kunder och kollegor var 
som helst med en modern enhet.

2. Känner dina medarbetare att de kan 
arbeta naturligt enheten de har?

 Utforska hur ditt team kan arbeta naturligt 
för att få mer gjort med antecknings- och 
pekfunktioner.

3. Kan du upprätthålla säkerhet och kontroll 
i alla dina enheter?

 Lär dig hur säkerhetsskydd som 
upprätthålls från Microsoft med en 
modern enhet ger ett proaktivt försvar.

4. Hur etablerar du maskinvaran för 
din fjärranslutna arbetsstyrka?

 Gör IT-hanteringen mindre krånglig  
zero-touch-distribution

5. Blir dina medarbetare inspirerade av 
hårdvara och hur den fungerar, vilket 
hjälper dem att få mer gjort?

 Lär dig hur teamen kan arbeta i en 
modern miljö med moderna enheter 
och molnprogram.

Kom i gång med de här resurserna:

• Möjliggör distansarbete och samarbete med Surface och M365-lösningar. 
• Skydda och behåll kontrollen, från chip till moln, med Surface och säkerhet från Microsoft.
• Lär dig mer om En modern plan för slutpunktsskydd.

Aktivera omfattande enhetsupplevelser 
för arbetsscenarier på distans och på 
plats

https://www.microsoft.com/sv-se/surface/business/remote-work-solutions
https://www.microsoft.com/sv-se/surface/business/security
https://info.microsoft.com/ww-landing-a-modern-blueprint-for-endpoint-protection-ebook.html?LC-ID=SV-SE
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Få åtkomst till 
stationära datorer 
och appar från 
valfri enhet

Ge dina medarbetarna möjlighet få 
enkel och säker åtkomst till företagets 
resurser och appar i molnet. 

Användbara frågeställningar Rekommenderade aktiviteter

1. Vill du modernisera din infrastruktur 
och samtidigt spara tid och pengar?

 Besök Experience Estimator för att 
använda Windows Virtual Desktop 
och utvärdera dina krav.

2. Har du olika storlekar och behov 
av arbetskraft?

 Konfigurera ett pilotprojekt för att 
enkelt distribuera och skala dina virtuella 
skrivbord och appar och uppfylla dina 
krav på storlek och prestanda.

3. Kräver medarbetarna säker åtkomst till 
företagets tillgångar från flera platser?

 Tala med en Microsoft-rådgivare om hur du 
uppfyller dina säkerhets- och efterlevnadskrav 
med inbyggd säkerhet i Azure.

4. Letar du efter att förenkla hanteringen 
av din virtuella infrastruktur?

 Interagera med Microsoft och partner för 
att förenkla hanteringen av den virtuella 
infrastrukturen.

5. Är du en befintlig Microsoft 365 eller 
Office 365-kund som vill migrera din  
VDI-infrastruktur till molnet?

 Migrera din befintliga VDI till Windows 
Virtual Desktop med mervärdet från 
Microsoft Teams och OneDrive.

Kom i gång med de här resurserna:

• Läs mer om Windows Virtual Desktop.
• Bedöm kvaliteten på slutanvändarupplevelse.
• Kom igång med Windows Virtual Desktop.

Få åtkomst till stationära datorer 
och appar från valfri enhet

http://aka.ms/WVD
http://aka.ms/WVD/ExperienceEstimator
https://docs.microsoft.com/azure/virtual-desktop/
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och åsikterna som uttrycks i detta dokument, inklusive 
webbadresser och andra referenser till platser på Internet, 
kan komma att förändras utan föregående meddelande. 
Risken för att använda det åvilar dig. Detta dokument ger 
dig inga juridiska rättigheter till någon immateriell egendom 
i någon Microsoft-produkt. Du får kopiera och använda 
detta dokument för internt referensändamål.

Skapa 
motståndskraft 
genom att 
möjliggöra 
samarbete 
överallt

Ge medarbetarna, teamen och 
organisationen möjlighet att vara produktiva 
och säkra var som helst med Microsoft 
365. Håll teamen anslutna för arbete och 
samarbete på distans och på plats med 
Microsoft Teams. Få åtkomst till stationära 
datorer och appar från valfri enhet med 
Windows Virtual Desktop. Det här är bara 
några få sätt att utrusta ditt team och stärka 
motståndskraften i din organisation.

Kontakta våra säljrådgivare om du 
behöver hjälp.

Kontakta oss

https://info.microsoft.com/ww-landing-remote-work-email-contact-us.html?LCID=sv-se&ocid=oo_pg000000_comm_gdc_dg_mw_teamsanywhere
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