Connected Workforce Migration
Services för Office 365
Säkra migreringar för Microsoft Office 365

Genom att skapa en modern arbetsplats med hjälp av Microsoft
Office 365 tillåts de anställda utbyta idéer, samtala och samarbeta
på olika enheter. Men att flytta traditionella IT-system till Office 365
kan vara svårt och måste planeras och utföras med stor expertis.
Tjänsten Connected Workforce Migration ger en säker migrering av
din befintliga miljö till Office 365 eller Microsoft 365.
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Smidig migrering
till Office 365

Utmaningar

Ett ramverk av vanliga tjänster

En modern arbetsplats förbättrar de anställdas arbetssätt

Connected Workforce Migration Services finns tillgängligt för

och påverkar verksamheten. Utvecklandet av arbetsmiljön

kunder som flyttar till Office 365- och Microsoft 365 E3- eller E5-

tillsammans med högre förväntningar från anställda kräver en

planer. Båda migreringstjänsterna har gemensamma teknik- och

modernisering av de traditionella IT-systemen.

byggtjänster, bland annat:

Med Microsoft Office 365 kan de anställda blir mer produktiva,

•• Kommersiell och licensonboarding

verksamheten skyddas och IT-administrationen underlättas. Men
att växla till Office 365 kan vara både tidskrävande och komplext
med flera pekpunkter i hela organisationen.

•• Installation av Office 365 och Intune Portal
•• Installation av Federated/Sync Identity
•• Konfigurering av Office 365 och adminpolicy för Intune.

Så går vi tillväga
Tjänsten Connected Workforce Migration tillhandahåller en säker
överföring av din befintliga miljö till Office 365 eller Microsoft 365
med minimal påverkan på verksamheten.
Vi använder en beprövad metod för att samla in och förbereda

•• Konfigurering av säkerhet för Intune och Office 365.
•• Policyer för grundläggande Intune-enheter
•• Automatisk installation av Autopilot/AAD-enheter
•• Tjänsten för hybridmejl upprättad

krav, utvärdera beredskap, tillhandahålla hög-/lågnivådesigner,

•• Migreringsmekanismer för användare och inkorg

rita upp migreringsplaner, installera en grundläggande Office

•• Manuella eller automatiserade* uppgraderingar till Windows

365-portal samt migrera och utbilda användare. Målen utvärderas
i slutet av projektet.
Experter från Insight kommer att samarbeta med era olika team
avseende teknik, funktion och affärsverksamhet för att skapa en
gemensam inriktning och säkerställa att de önskade resultaten
uppnås så att ni får ett brett antagande av användare och

10 för pilotanvändare
* Kräver befintlig plattform
Tilläggsmoduler är tillval som gör att du kan utöka omfattningen
av tjänsten Connected Workforce Migration för att möta din
verksamhets behov.

maximalt värde från Office 365-investeringen.

Insights metod för migrering
Förberedelser

Workshop

Design och

Skapa

Migrering

Utbildning och
Utvärdering

•• Intervjuer

Total omfattning:

•• Utvärdering av

•• Leverans av

•• Standard-

•• Utbildning i

•• Assisterad
•• implementering av
verktyg för 0365nätverksutvärdering
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•• Office 365
•• Enterprise Mobility
+ Security
•• Windows 10

beredskap
•• Hög-/
lågnivådesign
•• Migreringsplan

grundläggande
installation: Portal,
identitet, säkerhet,
admin,
enhetsinstallation

migreringeller
•• Avancerad
migrering

användarantagning
för pilotanvändare
•• Utvärdera och
diskutera nästa steg

Connected Workforce Migration Services

Standard

Avancerad

✓

✓

•• Migrering av inkorg

Upp till 50

Upp till 250

•• Användare migrerade till Windows 10, Office 365 och

Upp till 10

Upp till 25

•• Office 365 HLD + Rollout Plan

✓

✓

•• Enterprise Mobility + Security HLD + Rollout Plan

✓

✓

•• OneDrive

✓

✓

•• Teams

✓

✓

Omfattning

•• Hybrid Mail Migration High/Low Level Design

•• Grundinstallation av belastningar i Office 365:

•• SharePoint

✓

•• Skype IM

✓
Basic

•• User Adoption Training

Advanced

Tillvalsmoduler
Modul

Översikt

Migrering av ytterligare
Exchange-användare

Flytta ytterligare Microsoft Exchange-användare till Office 365

Migrering till fullständig
Modern Workplace-pilot

Flytta valda användare till Office 365 så att den testa den fullständiga Modern
Workplace-upplevelsen

SharePoint och Teams
(Plan, Build, Migrate)

Helomfattande tjänst för att flytta SharePoint och Teams till Office 365

Skype och Unified Comms
(Plan, Build, Migrate)

Helomfattande tjänst för att flytta Skype- och befintliga Unified Communications-tjänster
till Office 365

Surface Hub-tjänster
(Plan, Build, Manage)

Helomfattande tjänster för Microsoft Surface Hub-system

Fjärråtkomst + mobilt arbete
(Plan, Build, Migrate)

Helomfattande tjänst för att möjliggöra för mobilt arbete och fjärråtkomst till filer, mappar
och information med Office 365

Migrering av Windows 10
(Plan, Build, Migrate)

Helomfattande tjänst för att flytta dina användare till Windows 10 med Office 365

Informationsskydd
(Plan och Build)

Plan- och buildtjänster för att skydda mappar med filer och information på Office 365

Office 365 – Säkerhet från
tredje part (Symantec. Cloud)

Förbättra Office 365-skyddet med säkerhetsverktyg från Symantec för din moderna
arbetsmiljö
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Varför Insight?

Att flytta till Office 365 är ett strategiskt steg för företag och ger en robust plattform för att hantera
arbetet och förbättra produktiviteten på den moderna arbetsplatsen.
Att migrera till Office 365 kräver dock att man noga överväger en del rörliga delar som åtkomst till
e-post, lagrad information, enheter samt verktyg för kommunikation och samarbete. Dessa måste
fungera tillsammans på nya sätt för en modern arbetsplatsupplevelse för användarna.
Tjänsterna för Connected Workforce Migration gör att du får en större rörlighet, mer effektivitet och
konkurrensfördelar i och med en smidig övergång till Office 365.

Kontakta er Insight Account Manager för mer information.

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

