Connected Workforce
Assessment Service
Stöd i din förändring mot en modern arbetsplats

Den digitala utvecklingen gör att arbetsplatser förändras snabbare.
I och med att allt numera ska finnas i molnet och vara mobilt har
gränserna mellan det fysiska kontoret och de platser där arbetet faktiskt
utförs suddats ut. En flexibel och mobil arbetsplats blir allt viktigare
samtidigt som anställda kräver en intuitiv och känslomässig upplevelse.
Tjänsten Connected Workforce Assessment gör en systematisk analys
av din nuvarande miljö och ger rekommendationer för att med rätt
verktyg, applikationer och tjänster göra de anställda mera produktiva
genom att erbjuda säkra och moderna arbetssätt som är av högsta vikt
för att nå framgång.
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Ett modernt och säkert
sätt att arbeta

Utmaningar

Den moderna arbetsplatsen är en naturlig vidareutveckling av
den arbetsmiljö där de anställda hade sina egna kontor och
regelbundna arbetstider.

Connected Workforce Assessment Standard

Denna tjänst är baserad på Connected Workforce Discovery
Workshop. Den utvärderar din befintliga miljö, erbjuder en

Idag ställer anställda i alla åldrar allt större krav på att

handlingsplan av hög kvalitet och ger förslag på en lösning för en

arbetsplatsen ska tillhandahålla flexibla arbetssätt och stöd för

modern arbetsplats som är mest fördelaktig för din verksamhet

personliga devices och applikationer för att kunna arbeta mer

inom följande områden:

effektivt.

•• Applikationer för produktivitet

Även fortgående krav på att öka produktiviteten och minska
kostnaderna gör det allt svårare för personalen att möta
marknadens förväntningar. Tillsammans skapar dessa trender en
ny arbetsplats.

•• Affärsmässig mobilitet och säkerhetsfunktioner
•• Unified Communications och verktyg för samarbete
•• Plattformar för slutanvändare
Design på övergripande nivå ingår samt en grundläggande

Så går vi tillväga

Tjänsten Connected Workforce Assessments ger ett strukturerat
tillvägagångssätt för att stödja din verksamhet på resan mot att
bli en modern arbetsplats.
Assessments har en iterativ och flexibel metod för att samla in
och förbereda krav, granska beredskap, planera samt utforma en

introduktionsplan för att säkerställa att införandet sker smidigt
och säkert.

Connected Workforce Assessment Advanced
Denna tjänst är en omfattande utvärdering med alla

grundläggande lösning för att tidigt kunna utvärdera.

ovanstående program, verktyg och plattformar.

Experter från Insight kommer att samarbeta med era olika team

Denna utvärdering hanterar även stora IT-miljöer med olika OS

avseende teknik, funktion och affärsverksamhet

avancerade säkerhetssystem samt hybrid- eller molnbaserade
teknologier för röstsamtal.

för att skapa en gemensam inriktning, öka värdet samt

Resultaten är alla de som listas under utvärderingen Standard

säkerställa att de önskade resultaten uppnås.

ovan.
Tilläggsmoduler är tillval som gör att du kan utöka omfattningen
av Connected Workforce Assessment för att möta din
verksamhets behov.

Connected Workforce Assessment
Förberedelser

Workshop

Design

Rapportering

•• Intervjuer

Total omfattning:

•• Förslag

•• Hjälp vid

• Office 365

•• Utvärdering av
beredskap

implementering av

• Microsoft 365
• Plattformar för
slutanvändare
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•• Risk- och rådgivningsrapport

Grundläggande
uppbyggnad, utvärdering
och avslut
•• Installation Office 365,EMS,
AAD
•• Utvärdering och nästa steg

Connected Workforce Assessment Services

Standard

Advanced

•• Exchange, OneDrive, SharePoint, Skype, Teams

ü

ü

•• Juridisk compliance, eDiscovery, arkivering av e-post

ü

ü

Omfattning

Office 365 applikationsöversikt:

•• Informationssäkerhet – kryptering av meddelanden,
hantering av rättigheter
•• Advanced Threat Protection, Office 365 Cloud App Security,
Threat Intelligence, Advanced

ü
ü

•• Slutanvändar- och verksamhetsanalys (MyAnalytics), PowerBI Pro

ü

•• Ljudkonferenser

ü

•• Telefonsystem, uppringningsplan

ü

•• Azure Active Directory Free och Basic

ü

•• Azure Active Directory Premium

ü

•• Översikt av Enterprise Mobility och Security

ü

ü

•• Översikt av Windows 10

ü

ü

•• Översikt av slutanvändarens plattform

ü

ü

Tillvalsmoduler
Modul

Översikt

VMWare Workspace One

Utforska hur VMWare Workspace One kan komplettera Office 365-tjänster.

Migration and Transformation

En strategisk utvärdering av alternativ för att ändra och migrera dina användare till Office 365, EMS,
Windows 10 och Office 2016.

Symantec

Utforska hur säkerhetsverktyg från Symantec kan göra din modern workplace säkrare.

Virtualisation
(App, Desktop, users, data)

En oberoende konsult visar dig virtualiseringsstrategier som gör att dina användare kan nå information och
arbeta säkert var som helst ifrån, på vilken enhet som helst.

Unified Communication
and Collaboration

Få reda på mer om hur Skype Video Conferencing, Surface Hub kan förändra hur din personal arbetar.
Denna modul bygger på de första utvärderingarna av Skype, SharePoint och Teams assessment och kan
också utökas med Cisco Collaboration Systems.

System Management

Få reda på hur Microsoft System Centre Suite och Operations Management Suite (OMS) hjälper till med
imaging, configuration management, automatisering, device security (BitLocker), backup, med.

Windows Defender Advanced
Threat Prevention (ATP)

Upptäck hur Windows 10 Advanced threat Prevention (ATP) ger ett förebyggande skydd, detektering efter
attacker, undersökningar och svar på incidenter.

Contract Optimisation

Utforska möjligheterna till bättre avtalsanpassning och kommersiella villkor med Microsoft och se till att ta
rätt beslut gällande licensiering för den pågående digitala utvecklingen.

License Deployment
Optimisation

Hitta möjligheter att maximera restvärdet i befintliga licenser och minimera undernyttjande av dessa,
använd befintliga tillgångar när så är möjligt.

Software Lifecycle Services

Undersök om outsourcing av dina SAM program via Software Lifecycles Services kan ge ditt företag SAM i
världsklass, minska riskerna och frigöra befintliga resurser för att fokusera på kärnaktiviteter.

Apple

Få reda på mer om hur du kan hantera och använda produkter från Apple (Mac/Macbooks/med mera).
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Varför Insight?

Att samordna arbete över olika plattformar, garantera säker hantering av känslig data och samla
din personal – det blir många rörliga delar som måste tas i beaktande samtidigt som fokus ligger på
verksamhetens framåtskridande.
Insight Modern Workplace Assessments lägger en solid grund för förändringen av din arbetsplats så
att dina anställda kan göra mer, oavsett var de arbetar – på kontoret eller på resor – på vilken enhet
som helst.
Vi har personalen, processerna och erfarenheten för att utvärdera, designa och skapa en
handlingsplan för att uppnå målen för er moderna arbetsplats så att ni kommer igång snabbt.

Kontakta er Insight Account Manager för mer information.

08-522 100 10 | info.se@insight.com
se.insight.com/solve/connected-workforce
MKT3162

