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Innledning
Du har sett hvor stor effekt dyktige team kan ha i
forretningslivet. Men hva om de kunne oppnå enda mer?
Hva om de hadde plass til å være mer kreative, til å dele
ideer raskt og enkelt på tvers av geografiske områder og
generasjoner, samtidig som de var synkronisert?
I en verden der samarbeid er nøkkelen til å få jobben
gjort, trenger teamene arbeidsområder og verktøy de er
komfortable med å bruke. Og det er opp til bedriftslederne
å gjøre det enkelt for dem å få begge deler.
Teamenes art utvikler seg raskt. Det finnes langt flere
arbeidsstiler enn før, flere fra millenniumsgenerasjonen
er i arbeid enn noen gang tidligere, det er vanlig å jobbe
et annet sted enn på kontoret, og verktøyene som
brukes til å få jobben gjort, har utviklet seg langt forbi
e-post og telefoner. Team består av mennesker både på
innsiden og utsiden av tradisjonelle IT-hindringer, for
eksempel brannmurer. De er spredt over ulike tidssoner,
og sammensetningen endres kontinuerlig.
Som bedriftsleder må du sørge for at organisasjonen
tilbyr samarbeidsverktøy som passer ulike personligheter,
ferdigheter og behov. Det som fungerer for én person
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Utfordringen er
å sørge for at det
finnes en plattform
for samarbeid. Team
er veldig flytende.
Vi må kunne holde
tritt med måten
våre ansatte liker
å jobbe på.”

Jason Warnke, Managing Director,
Internal IT, Accenture
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eller ett team, fungerer kanskje ikke for andre. Du må
også imøtekomme de ulike arbeidsstilene til de mange
generasjonene som nå er en del av arbeidsstokken.
Millenniumsgenerasjonen har brukt chat og sosiale medier hele
livet og vil ha den samme engasjerende sanntidsopplevelsen
på jobb. Andre generasjoner liker de tradisjonelle tale-,
e-post- og dokumentbaserte appene. Alle verktøy må fungere
sømløst sammen fordi alle forventer de problemfrie digitale
opplevelsene de er vant til fra dagliglivet som forbrukere.
Men utvikling av moderne samarbeid for å imøtekomme alle disse
kravene kan bare lykkes hvis plattformen er i stand til å forene
mennesker i dyktige team, uavhengig av behov og preferanser.
Så hva er den riktige teknologiløsningen for moderne
samarbeid og teamarbeid? Den må være fleksibel nok til
å dekke alle kommunikasjonsbehovene i teamene, bli en
samlet hub for teamarbeid, kunne tilpasses og være sikker.
En slik hub er mulig. Hvis skalerbarhet, funksjoner for
appintegrasjon, brukervennlighet og automatisering er
hovedtrekkene ved verktøyene du bruker, kan du skape enda bedre
team som samarbeider mer effektivt med kollegene hver dag.

Her finner du ut hva verktøyene for
teamarbeid skal kunne gjøre.
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Dagens arbeidsplass har opplevd et
kontinuerlig og voksende behov for å kunne
kommunisere i øyeblikket og holde alle
oppdatert. Gode ideer starter ofte i det små,
blant noen få nære kolleger, og deretter
vokser de raskt til å omfatte et større team
som bidrar til å realisere dem. Smarte
kommunikasjonsmuligheter er avgjørende
for å holde prosessen i gang.
Team må kunne kommunisere fritt og skalere
opp eller ned etter behov, slik at de kan hente

flere teammedlemmer inn i samtalen og
samtidig gi alle muligheten til å holde seg
oppdatert om hva som skjer. Det må være
støtte for samtaler under fire øyne, i en liten
gruppe og i en stor gruppe, og på de ønskede
enhetene og stedene.
Microsoft Teams, huben for teamarbeid
i Microsoft 365, gjør det enkelt for team
å kommunisere i sanntid, fatte raske
beslutninger og dele innhold på en åpen
og oversiktlig måte. Teams går på tvers av
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organisatoriske grenser ved å tillate private
chatter, gruppechatter eller teamsamtaler
som er synlige for hele teamet. Arbeid som
tradisjonelt krevde fysiske møter, skjer nå
direkte i huben, via chat, telefonsamtaler,
videokonferanser med små grupper og delte
filer. Alt går mye raskere enn før, utføres fra
bortimot hvor som helst og involverer til og
med gjester utenfor organisasjonen. Dette gjør
at teamene er mer tilkoblet, og enkeltpersoner
kan håndtere en mer omfattende
informasjonsflyt.

Når alle samtalene samles på ett sted, kan
du også referere til dem senere eller enkelt
oppdatere nye medlemmer. Samtalene
beholdes, slik at andre teammedlemmer kan
vise dem. Dette gjør alt mer oversiktlig. Husker
du ikke en avgjørelse som ble tatt for noen
måneder siden? Et raskt søk finner hele den
aktuelle samtalen. Har nye medlemmer blitt
med i teamet? Når de legges til, får de tilgang
til alle gruppesamtaler og filer på én gang.
Se helhetlig samarbeid i aksjon

Ansatte som bruker sosiale
meldingsverktøy internt, kan
oppleve så mye som 35 %
reduksjon i tidsbruk ved
informasjonssøk 1
1

35 %

"Sosialøkonomien", 2012, McKinsey Global Institute.
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Du har en kontinuerlig
kommunikasjonstråd der
du kan gå tilbake i tid og
finne informasjon. Alt er
tilgjengelig i ett grensesnitt.”
Matt Cochran, Information Technology Manager,
Hendrick Motorsports
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Når team bruker usammenhengende apper, kan
atskilt informasjon føre til at samarbeidet føles
komplekst og tidkrevende. De kaster bort tid på
å finne filer, huske ulike pålogginger eller bytte
mellom apper.
Teamene trenger fleksible verktøy å
jobbe med. Når verktøy er integrert med
forretningssystemene de allerede bruker,
går arbeidet raskere, med en problemfri
kommunikasjons- og samarbeidsopplevelse.

Vi har utformet Microsoft Teams som en
hub for både kommunikasjon og samarbeid.
Ansatte har tilgang til samtaler, filer, personer
og apper i ett delt arbeidsområde, noe
som gjør at de bruker mindre tid på å søke
og mer tid på å fatte beslutninger. De kan
koble direkte til filer, dokumenter og e-post
for umiddelbare diskusjoner og samtidig
redigering i appen. Det er også integrasjon
med kjente verktøy som Word, PowerPoint,
SharePoint, OneNote og Power BI.

Se gjennom dokumenter i chatten
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I tillegg kan en integrert løsning ha direkte innvirkning
på lønnsomheten. Organisasjoner som på en vellykket
måte tok i bruk et enhetlig kommunikasjonssystem,
opplevde i fjor enorme avkastninger sammenlignet
med organisasjoner som ikke gjorde det.
Når appene fungerer like godt sammen som teamene,
øker produktiviteten. Tenk over dette: Nye ansatte
trenger bare å logge på og lære seg ett nytt program
i stedet for seks, og de trenger ikke å veksle mellom
apper. Med færre passord å huske og færre hindringer
kan teamet fokusere på det som er viktigst: jobben sin.
I tillegg trenger ikke IT-avdelingen å bekymre seg over
å håndtere flere tjenester eller skygge-IT.

Koblingen
mellom enhetlige
kommunikasjonssystemer
og økte
driftsinntekter: 2
Vellykket
innføring:

+19,2 %

(driftsinntekter)

Alle team skal til sjuende og sist kunne samarbeide
over store avstander. Med en komplett løsning for
tale og nettmøter er virtuelt teamarbeid like enkelt
og engasjerende som ved personlige møter.
Med Teams er det også mulig med visuell
kommunikasjon mellom teammedlemmer.
De kan enkelt dele bilder og video for å klargjøre
noe, understreke poenger eller ganske enkelt gi
et muntert svar. Trenger du å møte noen ansikt
til ansikt? Brukerne kan på få sekunder starte en
videosamtale fra en talesamtale.

Mislykket
innføring:

(driftsoverskudd)

2

Opplev økt produktivitet

-32,7 %

" Er arbeidere klare for fremtidens arbeidsplass?",
2016, Information Age.
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Ettersom det er en del av
Microsoft 365-settet med
samarbeidsverktøy, er det en
del av det vi allerede gjør. Det
er en viktig hub der samtalene
foregår. Det skaper muligheter
for tilkobling og samarbeid som
vi tidligere trodde var umulige.”
Domnick Parretta, administrerende partner,
Valorem
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Tilpasse funksjoner for
hvert enkelt team
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Hvert enkelt team er unikt og trenger et delt
område for samarbeid – et område de kan
forme som de vil og kalle sitt eget, uansett
om de er i eller utenfor organisasjonen.
Og ingen team arbeider på nøyaktig samme
måte. Salgsteamet bruker kanskje chat til
å dele oppdateringer om kundeemner og
nettsideanalyser, mens kundeserviceavdelingen
kanskje er avhengige av raske samtaler for
å løse henvendelser fra kunder.

Verktøyene må dekke begge teamenes unike behov,
med huber som kan tilpasses. Team må kunne hente
ut foretrukne verktøy i huben sin og ha flere samtaler
og arbeidstråder, i tillegg til at de kan merke viktige
filer for enkel referanse. Smart kommunikasjon,
inkludert automatisering, varslingsinnstillinger og
chatroboter, kan gi ytterligere støtte og sikre at alle
har det de trenger.
Microsoft Teams gjør det mulig med trådede
samtaler i en kanal for å holde samtalene
organisert og viktige interessenter informert.
Arbeid som tradisjonelt har krevd personlig
møte, skjer nå i kanalen i stedet.

62 % av ansatte verden over
er enige i at hjelp fra kunstig
intelligens kunne gjort
jobbene deres enklere. 3
3

62 %

" Dells og Intels fremtidsklare arbeidsstyrkestudie, globa rapport",
2016, Penn Schoen Berland.
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Brukerne har også muligheten til å tilpasse
og automatisere chattene med en rekke
integrasjoner med førstepartschatroboter
og tredjepartsapper.
Chatroboter kan forbedre de ansattes effektivitet
umiddelbart. I stedet for å være avhengig av
at en ansatt henter frem data, et varsel eller en
e-postmelding, varsler chatrobotene teamene
når en handling kreves eller en rapport er klar.

Når de ansatte kan tilpasse chatrobotene
og hubene for teamarbeid, kan de motta
varsler slik de ønsker det. Integrasjon med
tredjepartsapper betyr at arbeidet du tidligere
satte av tid til å fullføre, kan komme direkte
til deg.
Who-bot er den innebygde assistenten
i Teams.
Finn ut hva chatroboter kan gjøre
for din bedrift
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Arbeid med selvtillit
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Når samarbeid er nødvendig, finner de ansatte
en løsning. Uansett om bedriften har godkjent
det eller ikke, bruker de ansatte løsninger for
direktechat, delte dokumentområder med
mer, noe som øker muligheten for skygge-IT,
kompleks administrasjon og sikkerhetsrisikoer.
IT-sjefene er antakelig på vakt overfor verktøy
som ikke har de samme standardene for
sikkerhet og overholdelse som resten av
forretningssystemene, men enkelte uautoriserte
verktøy kan fortsatt komme seg gjennom.
Det er imidlertid mulig å levere sikre løsninger
uten å skape en større byrde for IT-teamet.
Microsoft Teams tilbyr bransjeledende
funksjoner for sikkerhet og overholdelse, med
datakryptering for data på enheter og ved

overføring i bedriftens skylagring og e-post.
Du drar nytte av Office 365-bedriftsskyen
i hyperskala: Det er funksjonene du er
vant til, med sikkerhet, personvern og
klarering direkte innebygd i tjenesten. Styrt
overholdelse av forskrifter som EUMC og
HIPAA, flerfaktorautentisering og sikker
gjestetilgang bidrar til å beskytte sensitiv
bedriftsinformasjon fra ulike vinkler. Og
ettersom alt kommer fra samme leverandør,
trenger ikke IT-avdelingen å bekymre seg over
flere sikkerhets- og overholdelsesproblemer,
eller et nytt punkt for sikkerhetsbrudd.
Sikre teamet

Nesten 60 % av IT-eksperter
mener at sensitive filer eller
sensitiv informasjon ikke burde
deles via apper for gruppechat. 4
4

60 %

" Bedriftschatapper i 2017: toppspillere og vedtaksplaner",
2017, Spiceworks.
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Når du vet hva du er på jakt etter, kan valg av riktig
verktøy gi hele samarbeidsprosessen nytt liv.

Dette er nøyaktig
det vi har ventet på.
Det er slik vi tror
verden vil fungere
i fremtiden."
Jason Warnke, Managing
Director, Internal IT, Accenture

Sjekkliste: Se etter følgende
i teamarbeidverktøyene du vurderer:
Enhetlig kommunikasjon.
Integrasjon med forretningssystemer.
Tilpasning og skalerbarhet for team.
Enkelt søk etter filer, innhold og personer.
Automatisering.
Brukervennlighet for ansatte og IT-avdelingen.
Komplett sikkerhet.
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Utforsk Microsoft
Teams og se hvordan
det riktige verktøyet kan føre
til økt produktivitet
for mangfoldige team.
Hva venter du på?
Skaff deg Microsoft Teams, nå
tilgjengelig i gratisversjon.
Prøv Teams nå
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