Insight och
Microsoft
Surface Hub
Att arbeta tillsammans i ditt företag

När ditt företag växer, ökar också dina
anställdas ansvar. I alla projekt är det
inte bara en fråga om timing att få alla
tillsammans i ett rum – motstridiga
teknologier, säkerhetspolicy och olika
system kan hindra fjärranslutna
deltagare från att kunna kommunicera
säkert och bekvämt.

Samarbeta i ditt företag
Ditt företags utmaningar

Vår lösning

Arbeta tillsammans, eliminera komplexiteten men
behåll säkerheten. Med Microsoft Surface Hub som
kärnan i vårt erbjudande kan du skapa en mer
samarbetsfokuserad användarupplevelse, bättre
operativ effektivitet och fortsatt avkastning på dina
investeringar.
Av Insight får du löpande service med hög standard.
Vi har erfarenhet av organisationer av alla storlekar,
inom många sektorer.
Våra breda portfölj av tjänster och applikationer,
och slutanvändartjänster i tre nivåer, hjälper till att
förändra företag.

Microsoft Surface Hub är en samarbetslösning.
Genom att kombinera samarbetslösningar och
applikationer hjälper Surface Hub dig att
kommunicera mellan arbetsgrupper, enheter och
platser. Delta i ett möte genom att trycka på den
intuitiva skärmen, spara och dela innehåll i realtid
och sammanför olika team kring interaktiv
teknologi som inte är i vägen.
Microsoft Surface Hub reducerar spilltid, klyftan
mellan teknologi och anställdas kompetens
minskar, och genom Insights
slutanvändarhantering är det enkelt att
upprätthålla en flexibel samarbetslösning som
svarar mot användarnas behov
Så här fungerar Insight och Microsoft Surface Hub
tillsammans i ditt företag.

Insights tjänster i tre nivåer

Plan

Build

Manage

• Insight Discovery Workshops hjälper
oss att förstå och kartlägga dina krav
mot Surface Hub och vår portfölj
• Site surveys täcker logistik från
leverans till installation
• En nätverksutvärdering garanterar att
din infrastruktur kan stödja och
optimera Surface Hub-funktionaliteten
• Applikationsbedömningar kartlägger
dina aktuella program mot Surface
Hub för sömlös integrering

• Leverans utförs i linje med
Planeringsfasen
• Installation inkluderar montering av
lösningen enligt önskemål och initial
uppstart
• Konfigurationen är på hård- och
mjukvarunivå, så Surface Hub är redo
att starta direkt
• Utbildning erbjuds för upp till fyra
anställda under en halvdag och täcker
alla Surface Hub-funktioner

• Managed Services levereras 24/7 från
Insight Network Operations Center
• Administrationsstöd ger fortsatt
tillgänglighet och löpande hantering
• Insight hanterar alla garantianspråk å
dina vägnar
• Fjärrövervakning kontrollerar varje Hubs
tillgänglighet och hälsa och informerar
någon av våra tekniker i händelse av
förlust av nätverksfunktionalitet
• Slutanvändarstöd erbjuder hjälp för
användning av Surface Hub och Skype
for Business som är installerad på
enheten
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