Mere produktivitet
og succes sammen

- med Microsoft Teams

Kom godt og hurtigt i gang med at omsætte
fordelene ved Microsoft Teams til forretningsværdi.
Bestil en halv eller hel dags workshop med
Kompeteras Microsoft-specialist, Jesper Toft

Den succes, som virksomheder skal skabe for sine kunder og sig selv, kan kun skabes af medarbejdere, som
arbejder godt og effektivt sammen. Individuelle toppræstationer rækker ikke i dag. Værktøjer, som letter
kommunikationen og samarbejdet mellem medarbejdere og med kunder, er deres vægt værd i guld for
virksomheden.
Microsoft Teams samler og integrerer kendte applikationer i sky af muligheder for lettere at arbejde godt og
effektivt sammen. Det hele er pakket ind i en sikkerhedsløsning, som gør det så let som at sætte et flueben at
slippe dokumenter fri til at skabe værdi for kunder og forretningen uden, at de kan slippe ud.

Halv dag

Hel dag

Hvilke applikationer og funktioner erstatter/forbedrer Teams - og hvordan.

V

V

Microsofts vision og mål med Modern Workplace og Teams som
samarbejdsplatform inkl. roadmap.

V

V

Fælles forståelse og sprog på tværs af it og forretningen af Microsoft Teams og
hvad applikationen kan og vil.

V

V

Praktiske eksempler på anvendelse af - og samarbejdsfordele ved - Microsoft
Teams:
- Telefoni, onlinemøder og webforsamling
- Fælles arbejdsdokumenter
- Dokumentdeling
- 3. parts applikationer i Teams
- Gæsteadgang

V

V

Høj dokumentsikkerhed med Teams uden, at det går ud over medarbejdernes
produktivitet.

V

V*

Administration og drift af Microsoft Teams. Gennemgang af arkitektur og
platform.

V

Implementering og udrulning af Microsoft Teams i jeres organisation. Tekniske
og organisatoriske udfordringer og løsninger.

V

Integrér egne tjenester ind I Microsoft Teams. Introduktion til Teams developer
platform.

V

* Implementering af dokumentsikkerhed i jeres miljø.

Kr. 4.998,-

Kr. 8.998,-

Jesper Toft er Microsoft-specialist fordi han kan sin Microsoft til fingerspidserne
og har års erfaring med omsætte muligheder med Microsoft til virksomhedsværdi blandt andet fra sin tid som Technical Solutions Professional hos Microsoft i Irland.
Når Jesper siger ’Microsoft-evangelist’ om sig selv, er det fordi, han arbejder
med produkter og løsninger, der kan meget mere, end de fleste er klar over. Hans
muligheder for at skabe værdi for vores kunder med Microsoft, afhænger af, hvor
godt de kender til mulighederne med Microsoft.
At være evangelist er at forkynde. Det handler i ordets bogstavelige forstand om at
gøre noget kendt for andre.
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