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Om företaget har anställda eller 
försörjningskedjor i andra delar av världen, 
behöver ni samarbetsverktyg som stöder 
och förbättrar era kommunikationskanaler 
och affärsprocesser – och som inte sätter 
hinder i vägen.
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Till skillnad från stora företag kan alla utgifter påverka små 
och medelstora företags lönsamhet. Så att leta efter sätt att 
automatisera processer, minska utgifterna och i övrigt ha en 
avskalad verksamhet är en vanlig lösning. Även om ett nytt 
verktyg kan tillföra mervärde kan köpet och införandet av 
det tvinga fram en avvägning för sådana företag: investera 
i en IT-lösning eller investera någon annanstans i företaget. 
Men att ägna en dag åt att optimera webbplatsens startsida 
skulle kunna få prenumerationerna att raka i höjden och 
inverka direkt på finansbruttot. 

Dessa och många andra beslut måste fattas, men att hitta 
rätt samarbetsverktyg så att medarbetarna kan ha kontakt 
och rutinerna fungera smidigt kan vara enkelt.

Armoire, ett nystartat företag i Seattle vars mål 
är att ge upptagna kvinnor chansen att sätta 
samman en garderob med exklusiva kläder, ville 
upprätthålla möjligheten att samarbeta och hålla 
kontakten när företaget växte femdubbelt år för år.
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För att kunna hantera sin brokiga medarbetarskara stöds 
Armoires arbetsprocess med teknik som meddelandeappar, 
e-post, onlinevideosamtal och gemensamma kalkylblad och 
dokument. Att kunna pinga någon och låta personen svara när 
hen får tid via en gemensam plattform är nödvändigt för hur 
Armoires anställda samarbetar.

Armoire har öppet hela veckan lång, och eftersom de anställda 
arbetar på olika platser behövde företaget ett verktyg som 
kunde hjälpa det att bibehålla sin samarbetsanda, särskilt 
medan det växte snabbt.

Möjliggör effektivt samarbete, 
överallt
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Ambika Singh 
Chief Bosslady
Armoire

Att hålla kontakten är 
oerhört viktigt för oss, och 
vi letar ständigt efter sätt 
att koppla den digitala 
upplevelsen till den fysiska 
när vi växer.”
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Genom att använda molnbaserade verktyg i Microsoft 365 för 
att samarbeta och dela med oss av information har Armoire 
uppammat en anda på kontoret som aldrig mattas av och som 
innebär att ingen missar något, oavsett om det gäller att fira 
roliga händelser i livet eller nyheter på kontoret.

Produkt- och teknikchefen Berea Schaffer säger att

verktyg som gör att teammedlemmar kan kommunicera 
asynkront eller bara prata helt kort har förändrat hur folk 
samarbetar helt och hållet.”

Schaffer anmärker även att

sammansmältningen av digital och personlig 
kommunikation är det som hjälper oss att fatta bättre beslut, 
hålla kontakten med våra kunder och hålla vår otroligt 
komplexa verksamhet på rätt väg mot hållbar och lönsam 
tillväxt. Att hitta rätt avvägning för samarbetet i företaget 
kan leda till lika häpnadsväckande resultat.”

Verktyg som stärker den 
interna och externa kulturen
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Utforska hur processer, teknik, kostnader och 
företagsandan kombineras för att stärka ditt team och 
hjälpa er att få bättre kontakt med era kunder.

Samarbete med Microsoft 365
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