Connected Workforce
Optimisation Services för Office 365
Maximera värdet av din investering i Microsoft Office 365

Produktivitet spelar roll för alla företag. Det är därför inte förvånande
att allt fler företag ger sina anställda möjlighet att samarbeta och
arbeta på kreativare och säkrare sätt med Microsoft Office 365.
Men för att få ut det mesta av Office 365 måste företag förstå vilka
workloads som finns tillgängliga, hur de används och hur de ska
hantera kostnader.
Tjänsten Connected Workforce Optimisation innebär en framgångsrik
optimering och förbättrad prestanda för din miljö av Office 365.
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Förbättrad prestanda
för Office 365

Utmaningar

Ett ramverk av tjänster

De anställdas produktivitet är det nya sättet att mäta företags

Connected Workforce Optimisation Services finns tillgängligt för

konkurrenskraft på den moderna arbetsplatsen. Att brett ta till sig

kunder på Office 365 (E3 eller E5) och Microsoft 365 (E3 eller E5).

Office 365 gör att företag av alla storlekar blir skalbara, innovativa
och att de frodas i den digitala världen.
Du har ständig åtkomst och det är lätt att använda, vilket gör
Office 365 till ett av de mest populära verktygen bland företag.
Men för att få ut ett fortgående värde av din investering i Office

Båda tjänsterna har gemensamma grund, bland annat:
•• Utvärdering av miljö
•• Optimering av identitet
•• Optimering av IT-drift

365 krävs en optimering av belastningarnas prestanda, att

•• Optimering av affärsvärde

ge tillgång till nya funktioner samt att göra återkommande

•• Planering av nätverkskapacitet

förbättringar av nätverket för att hålla användarna engagerade.

•• Profilering av användare och enheter (tillval)

Så går vi tillväga

•• Beredskap för Windows 10 (tillval)

Tjänsten Connected Workforce Optimisation gör att du kan få ut
det mesta av Office 365.

Tilläggsmoduler och påbyggnadsprogram gör att du kan utöka
omfattningen av Connected Workforce Optimisation för att möta

Vi följer bästa praxis vad gäller krav, utvärderingar och planer för

din verksamhets behov.

designoptimering av dina Office 365-applikationer.
Experter från Insight arbetar tillsammans med dina
nyckelpersoner för att skapa efterlevnad och säkerställa att du får
ut vad du önskar och därmed maximalt värde av Office 365.

Tjänsternas metodik
Förberedelser
•• Intervjuer med
berörda parter
•• Implementera
kapacitets- och
planeringsverktyg
för O365

Workshop
Omfattning:
•• Kommersiell
utvärdering
•• Exchange
•• Skype, SharePoint
•• Teams
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Design och rapport
•• Utvärdering av
beredskap
•• Plan för design och
utrullning
•• Plan för
internetkapacitet
•• Plan för säkerhetstillägg

Optimering
•• Standardalternativ
eller
•• Avancerade alternativ

Utvärdering
•• Utvärdera och
diskutera nästa steg

Få ut mer av Office 365

Connected Workforce Optimisation Services
Scope

Standard
E3 Service plan

Avancerad
E5 Service plan

• Optimering av Office 365
- Exchange

✓

✓

•• Enterprise Mobility + Security Optimisation

✓

✓

• AAD (P1) Optimisation

✓

• Basic Security Optimisation

✓

- Skype for Business
- Teams
- SharePoint

• AAD (P2) Optimisation

✓

• Advanced Security Optimisation

✓

Tillvalsmoduler
Modul

Beskrivning

Optimering av
säkerhetskopiering
för OneDrive

Denna rapport utvärderar befintlig säkerhetskopiering av OneDrive och tillhandahåller
rekommendationer, bland annat strategi för säkerhetskopiering och lagringspolicy för slutanvändardata.

Optimering av
säkerhetskopiering
för SharePoint

Denna rapport utvärderar befintlig säkerhetskopiering av SharePoint och tillhandahåller
rekommendationer, bland annat strategi för säkerhetskopiering och lagringspolicy för SharePoints data.

Optimering av
säkerhetskopiering
för Exchange Online

Denna rapport utvärderar befintlig säkerhetskopiering av Exchange Online och tillhandahåller
rekommendationer, bland annat strategi för säkerhetskopiering och lagringspolicy för e-postdata.

Ytterligare tjänster för Insight Connected Workforce
Tjänst

Beskrivning

Connected Workforce
Discovery Workshop

Denna workshop ger dig en större förståelse för hur den senaste tekniken kan göra personalen mer
produktiv, förbättra kommunikationen med kunderna samt förbättra samarbetet internt för att
verksamheten ska prestera bättre.

Connected Workforce
Assessment Service

Denna utvärdering 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.

Connected Workforce
Migration Service

Denna tjänst ger en säker migrering av din befintliga miljö till Office 365 eller Microsoft 365.

Connected Workforce
Optimisation Service

Denna tjänst innebär en framgångsrik optimering och förbättrad prestanda för din Office 365-miljö.
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Varför Insight?

Office 365 är den moderna arbetsplatsens hjärta som gör att personalen kan arbeta var som helst, när
som helst och på vilken enhet som helst.
Företag som är ute efter de mest effektiva sätten att utnyttja sin investering i Office 365 måste se till
att deras Office 365-tjänster är inställda för maximal prestanda.
Tjänsten Connected Workforce Optimisation ger tydliga och opartiska råd som förbättrar den
erfarenhet användarna förväntar sig och arbetar mot maximalt värde.

Kontakta er Insight Account Manager för mer information.

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

