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Lige nu lader mange virksomheder deres medarbejdere arbejde hjemmefra, og for mange virksomheder og organisationer har 
det været en udfordring, at pludselig skulle samarbejde virtuelt. Med Teams får I et værktøj, der er en decideret samarbejds- 
platform og ikke bare et mødesoftware, og det kan bidrage til et mere gnidningsfrit virtuelt samarbejde. 

I mange virksomheder vil Teams allerede være i jeres værktøjskasse, da mange Office 365-pakker - se hvilke her - inkluderer adgang til 
Teams. Alternativt tilbyder Microsoft lige nu 6 måneders gratis adgang til Teams, så I har rig mulighed for at vurdere om Teams er den 
rigtige platform for jer.

I DXC-teamet, hvor vi selv er flittige brugere af Teams, vil vi gerne hjælpe jer i gang hurtigst muligt, så I kan gøre brug af de mange  
funktioner til at understøtte jeres medarbejderes samarbejde på tværs af geografisk placering og devices: 

• Online møder, inkl. optagelse
• Dokumentdeling og fælles redigering i realtid
• Planlægning og styring
•  Chat
• 	Tæt	integration	til	de	øvrige	apps	i	Office	365	værktøjskassen

Hurtig implementering af Teams med DXC
Vi ved, at mange af jer er havnet uforberedte i denne situation og der kan være usikkerhed om, hvordan man kommer i gang rent praktisk. 
For at gøre det mere overskueligt har vi sammensat to pakker, som vi tilpasser jeres virksomheds behov og IT-miljø, så jeres daglige  
arbejde kan få udbytte af Teams’ værktøjer. Begge pakker kan naturligvis implementeres digitalt og på afstand, og det kræver i første 
omgang blot en samtale på 30 minutter, for at afklare hvilket behov I har, og hvornår implementeringen kan begynde.

Nem og sikker  
hjemmearbejdsplads  
med Microsoft 
Teams platformen

Er du stadig usikker på, hvad Teams kan gøre for jer, kan du læse mere om Teams her. Har du spørgsmål eller er du interesseret i at  
komme videre med Teams, kan du kontakte din key account manager hos DXC eller Jesper Seiersen på 2518 6132 eller jseiersen@dxc.com.

Microsoft Teams – startpakke 
Målgruppe: Virksomheder uden erfaringer med 
Microsoft Teams.

•  Implementering fra grunden
•  Basal konfiguration
•  Opsætning af sikkerhed & rettigheder
•  Brugeradoption – Online uddannelse af 

jeres “Early Adopters” (ambassadører) 
•  Udrulning i organisationen
•  Uddannelse
•  Adgang til Support efter behov (tilkøb)

Microsoft Teams – optimeringspakke  
Målgruppe: Virksomheder, der er i gang med 
Teams, men mangler sparring/optimering af 
løsningen.

•  Grundig gennemgang og analyse af jeres 
Teams/Office 365 miljø

•  Workshop: DXC-anbefalinger til forbedring-
er af miljø og workflows

•  Tips og tricks – herunder optimeret samspil 
med resten af Office 365 økosystemet

•  Uddannelse efter behov (tilkøb)
•  Adgang til Support efter behov (tilkøb)

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/office-365-licensing
https://products.office.com/da-dk/microsoft-teams/free?market=dk
https://products.office.com/da-dk/microsoft-teams/group-chat-software
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