Microsoft 365 Enterprise
Översikt

Den digitala omvandlingen sker överallt. Denna förändring är inte som
något tidigare skådat i mänsklighetens historia och förändrar så väl hur
vi arbetar som alla övriga aspekter av företagen.
Snabb och omfattande utveckling av tekniken driver på innovationer,
formar tillväxten och löser upp etablerade industrilandskap. Den driver
framväxten av nya affärsmodeller och avancerade produkter och tjänster
med fantastiska kundupplevelser.
I och med att gränserna mellan den fysiska och digitala världen flyter
samma krävs en radikal förändring i tankesätt och ledarskap.
Det arbetet börjar med att anamma nya arbetssätt. Att ta till sig
lättanvända verktyg som ökar varje anställds möjlighet att vara kreativ
och samarbeta i smidiga och säkra arbetsmiljöer blir nyckeln till
framgång för din verksamhet.

se.insight.com

Utmaningar

Microsoft 365 Enterprise från Insight

på och förhåller oss till varandra i grunden.

oöverträffad expertis när det kommer till att implementera och

Den digitala omvandlingen omdefinierar sättet vi lever, arbetar
Företag möter allt större utmaningar med att anpassa sig till den

Som ledande global partner till Microsoft kan Insight erbjuda
tillhandahålla kontinuerlig support för Microsoft 365 Enterprise.

snabba utvecklingen av tekniker i denna vår värld där det digitala

Microsoft 365 Enterprise är en betrodd och mycket säker lösning

kommer först.

för företag med 300 användare eller fler. Den för samman

Dagens personalstyrka består av upp till fem generationer, varför
det är nödvändigt att ge stöd åt skilda och mobila arbetssätt för

Microsoft Office 365, Windows 10 och Enterprise Mobility +
Security i ett enda paket.

att främja kreativitet, samarbete och innovering och samtidigt

Kreativitet är viktigt, hela vägen från verkstadsgolvet till

förse personalstyrkan med ett tydligt syfte och närhet till

styrelserummet. Microsoft 365 Enterprise släpper personalens

verksamhetens mål.

kreativitet fri så att de kan arbeta naturligt med bläck,

Ett lappverk av lösningar som är isolerade från varandra är
vanligt inom företag med målet att kunna erbjuda stöd för

röst och pekskärm tack vare verktyg som använder AI och
maskininlärning.

slutanvändares enheter, upprätthålla datasäkerhet och se till

Flexibilitet på arbetsplatsen och de sätt på vilka anställda kan

att slutanvändarna inte bara är produktiva utan även kreativa.

få kontakt med varandra, dela information och kommunicera

Med tiden kan en sådan infrastruktur bli splittrad och därmed

driver verksamheten framåt. Microsoft 365 Enterprise ger din

kostsam.

personalstyrka de viktiga applikationer som behövs för ett

Att uppnå en fullständig och framgångsrik digital omvandling

lagarbete med hög prestanda.

bygger på att den rätta teknologin finns på plats. Integrerade,

Informationssäkerhet står överst på agendan. Microsoft 365

smidiga och säkra lösningar som ger användarna möjlighet att

Enterprise ser till att skydda kunduppgifter, företagets uppgifter

uppnå sin maximala potential är det som i slutändan kommer

och immateriella rättigheter med intelligent inbyggd säkerhet för

att driva ditt företag mot framgångar.

att ge användarna en säker arbetsplats.
Microsoft 365 Enterprise gör IT enklare genom att sammanför
administration av användare, enheter, applikationer och tjänster.

Microsoft 365 Enterprise inkluderar:
Office 365

E-post och kalender

Fillagring

Informationsskydd

Håll dig uppdaterad med de senaste
versionerna av Word, Excel, Powerpoint
med mera.

Kontakta kunder och kollegor med
Outlook och Exchange.

Hantera dina filer var som helst ifrån
med 1TB lagring.

Säkra din information med kryptering
av meddelanden, hantering av
rättigheter, förebyggande av dataförlust.

Efterlevnad av lagar

Avancerat skydd mot hot

Kraftfulla analysverktyg

Enterprise Mobility + Security

Säkerställ att lagar efterlevs med
arkivering av e-postmeddelanden,
eDiscovery och behåll innehåll i
inkorgen.

Förhindra avancerade hot med
Office 365 Cloud App Security, Threat
Intelligence.

Få kunskap om användningen med
slutanvändar- och verksamhetsanalys
(MyAnalytics), PowerBI Pro.

Behåll samlad inloggning, identitet och
åtkomsthantering för appar i moln och
lokalt.

Kontakta er Insight Account Manager för mer information.
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