
Øg produktiviteten med samarbejdsværktøjer

Mail, Kalender, Chat, Fildeling, Sites, 
Indhold, Sikkerhed og meget meget mere



Samler alle dine værktøjer
Office 365 samler alle dine hverdagsværktøjer i ét brugervenligt produkt.

Office 365 er en produktivitets- og samarbejdsplatform, som samler 
værktøjer som Excel, Word og PowerPoint og mere med de nye 
som OneDrive, Yammer, Teams, Power BI og mere.

RackPeople har et indgående kendskab til alle aspekter 
af Office 365, sammenhængen med den øvrige 
IT-infrastruktur og påvirkningen af organisationen.

RackPeople ved at valget af Office 365, og de nye 
måder at (sam)arbejde kan have stor betydning for 
organisationen, kulturen og strukturen. 
Det kan virke overvældende, og der kan opleves 
modstand imod forandringen. Derfor har vi en holistisk 
360 graders tilgang til IT-projekter og de forandringer 
de medfører



Sammenhæng, smidighed og… 
kompleksitet !

Planner
Opgave og 
planlægning

Outlook
Mail og Kalender

SharePoint
Sites, indhold og 
Intranet OneDrive

Dokument håndtering, 
filbibliotek

Teams
Chat-baseret workspace. 
Samler flere værktøjer

Skype for Business
Videomøder, Skærmdeling, 
telefonmøder, telefoni m.m.

Samskrivning
Den velkendte Office pakke, 
hvor i kan samarbejde real-time

Analytics
Med Power BI er data langt 
mere tilgængeligt. 
MyAnalytics giver indsigt i 
vaner



Typiske udfordringer
Få Office 365 til at 

understøtte 
forretningen og 

brugernes behov

Modstand i 
organisationen 
mod forandring

Manglende 
forståelse for de 

nye værktøjer

Manglende 
viden/bevidsthed 
om udfordringer i 

organisationen

Vælger jeg den rigtige 
løsning, teknologi og 

platform til vores behov?

Hvordan 
understøtter jeg 

vores vækstplaner
Vi har brug for 

fleksible og 
mobile løsninger

Stigende operationelle 
omkostninger og et 

behov for at reducere 
dem



Opnå succes & minimer risiko

Få hjælp til at:
• Simplificere jeres kommunikations- og 

samarbejdsstruktur
• Afklare forretningsområdernes behov og 

udfordringer
• Få vished og tryghed for, at det er den rigtige 

løsning i har valgt
• Fastlægge mål og succeskriterier, fasthold og 

følg op
• Involvere forretningen aktivt i processen

I får:
• Mere effektive medarbejdere
• Høj medarbejdertilfredshed
• En jobfunktionsunderstøttende løsning
• Kost-reduktion
• Høj ibrugtagningsrate
• En løsning der understøtter individuelle 

forretningsområders målsætninger
• Minimere risikoen for en fejlslagen investering ved 

afstemning og afprøvning af de forretnings- og 
brugsmæssige behov

Vi tilbyder
• Rolle/Funktionsworkshop, som inkluderer 

forretningen og brugernes behov
• Technical Assessment Workshop, hvor tekniske 

udfordringer afdækkes inden de opstår
• Installation, konfiguration og udrulning efter best

practice
• Undervisnings og forankringsforløb, der inkluderer 

e-læringsportal
• Efterfølgende Service og Support
• Office 365 ledelsesrapportering



Garanteret succes med holistisk 
tilgang

360°

RackPeople har en best practice tilgang til Office 365 implementering. Vi har en holistisk tilgang og 
dækker hele livscyklussen fra planlægning, deployment over adoption, forandringsprocesserne og 
operations.
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Pakken inkluderer:

Rolle/Funktions workshop

Tilretning af løsningen

Undervisnings og 
Forankringsforløb, der inkluderer 
hands-on træning og adgang til 
e-learnings portal

Vælges når:

Der er taget beslutning om 
design og projektets 
overordnede retningen.. 

Der skal sikres opbakning og 
forankring hos afdelingerne og 
brugerne, 

Sikres at viden kommer frem.

Eksekvering & forankring

Pakken inkluderer:

Stakeholder Workshop

Technical Design

Adoption Strategy

Vælges når:

Projektet skal planlægges og 
afklares. 

I denne pakke opnås klarhed 

Projektets roadmap og teknisk 
design afklares. 

Der lægges en plan for 
brugeradoptions aktiviteter.

Planlægning & alignment

Pakken inkluderer

Business Case Alignment 
workshop

KPI & Målsætningskortlægning

Vælges når:

Projektet, vision og strategi skal 
formuleres. 

Projektet skal sikre opbakning og 
forankring hos ledelsen 

KPI og mål for projektet skal 
oversættes og fastlægges.

Retning & ramme


