
Implementeringspakke 
Office365 

Office 365 fra RackPeople giver virksomheder, som 
har en klar Cloud strategi, en optimal 
forretningsunderstøttende implementering af Office 
365 løsninger, via ledelsesmæssig, organisatorisk 
og teknisk forankring, pragmatisk rollebaseret 
udrulning og oplæring samt løbende support og 
vedligeholdelse. 

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. 

Vi har en best practice tilgang til Office 365 implementering, med en holistisk tilgang, som 
dækker hele projektets livscyklus fra planlægning, deployment over adoption, 
forandringsprocessser og operations. 

 
Fordele ved at vælge Office 365 fra RackPeople 
I får en jobfunktionsunderstøttende løsning, hvor der bygges 
bro mellem teknologi og hverdag. I får høj 
medarbejdertilfredshed, højere ibrugtagningsrate og 
mere effektive medarbejdere, når i vælger en tilgang, 
der afstemmer og afprøver de forretnings– og 
brugsmæssige behov.  

I fællesskab finder vi den bedste løsning og det rette 
setup til jeres behov og infrastruktur, så i får 
optimeret på kost-reduktion, hurtigere ROI og 
minimeret risikoen for fejlslagen investering i den 
forkerte løsning. 

Implementerings pakke til Office 365 

• 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 



Læs mere om RackPeople Cloud og 
Office365 løsninger på: 
www.rackpeople.com  

kontakt os på mail: 
salg@rackpeople.dk  
eller telefon: 7070 1111 

Skab sammenhæng og smidighed 
Office 365 gør det nemmere for jer at samarbejde på tværs af organisationen, geografi og 
værktøjer. Sæt medarbejderne i stand til at arbejde smidigt uanset hvor de er, med Office 365 har 
de altid adgang til deres værktøjer. Hos RackPeople hjælper vi jer med at tage de rigtige 
værktøjer i brug til jeres behov og i den rækkefølge, der giver mening for organisationen. 

Udover Office 365 pakken, har vi 3 andre pakker, som skal ses som del-elementer i en 
digitaliseringsproces. 

 

Hvorfor vælge RackPeople? 
I får en 360 graders leverandør, som er med hele vejen fra A-Å. Vi har mange års erfaring med 
Office 365. Vores holistiske tilgang betyder at i ikke bare får en topklasse teknisk installation, men 
vejledes, rådgives og assisteres hele vejen igennem. 

Retning & Ramme 

Pakken inkluderer: 

• Business Case Alignment 
Workshop 

• KPI og 
målsætningskortlægning 

 
 
 
Vælges når: 

Projektet vision og strategi skal 
formuleres. Projektet skal sikre 
opbakning og forankring hos 
ledelsen og når KPI og mål for 
projektet skal oversættes og 
fastlægges. 

Planlægning & 
Alignment 

Pakken inkluderer: 

• Stakeholder Workshop 

• Technical Design 

• Adoption Strategy 
 
 
 
 
Vælges når: 

Projektet skal planlægge og 
afklares. I denne  opnås klarhed 
og aftales roadmap og teknisk 
design af løsningen. Der lægges 
en plan for brugeradoptions 
aktiviteter. 

Eksekvering & 
Forankring 

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, samt sikres at viden 
kommer frem. 


