DIGITAL ARBETSPLATS MED MICROSOFT 365
Ta kontoret till nästa digitala nivå och beställ din prenumeration av Microsofts tjänst Microsoft 365 via
Åda. Vi hjälper dig med omställningen till Microsofts molnbaserade plattform och ser till att allt fungerar.

Fördelarna med Microsoft 365:

Vi hjälper dig att komma igång

• tjänsterna är alltid tillgängliga

Vi erbjuder en smidig övergång till Microsoft 365
där du får ett grundpaket som innehåller:

• trygg och lättillgänglig fillagring i molnet
– du kommer åt dina filer överallt!
• allt samlat på samma plats – du kan arbeta
när och var du vill
• enkelt att dela och redigera filer och kalendrar med olika enheter och användare
• smidigare att kommunicera, samarbeta och
hantera projekt via Teams

• skräddarsytt urval av licenser ur
Microsoft 365
• uppstartshjälp och inställningar för
nya användare
• synkronisering mellan organisationens
egen användarhantering och Microsoft
• lösning för single sign-on

• passar både små och stora organisationer

• automatiska uppgraderingar

• säker och smidig e-posthantering.

• online-guider och manualer

I vissa licenser ingår även:

• support för felanmälningar som rör Microsoft
365-plattformen (ej problem i applikationen).

• hög säkerhet med multifaktorautentisering
(MFA)
• senaste versionen av Office-paketet,
även webbversionerna.

Vad är Microsoft 365?
Microsoft 365 är en digital och molnbaserad version av klassiska kontorspaketet Microsoft Office
där även e-post och olika onlinetjänster ingår,
till exempel Microsoft Forms. Det betyder att
du har tillgång till dina vanliga Office-program,
mappar och filer oavsett var du befinner dig så
länge du har en internetuppkoppling. Samtidigt
är mycket från tidigare versioner av Microsoft
Office välbekant även i Microsoft 365.
Microsoft 365 gör det lika enkelt att jobba hemifrån eller på arbetsresan som på kontoret. Du
väljer om du arbetar via webbläsaren eller som
vanligt i Office-programmen. Dessutom är det
enklare att dela dokument med andra användare.
I Microsoft 365 ingår även appen Teams, som är
chattbaserad och perfekt för samarbeten och
gemensamma projekt. Teams är ett kreativt
verktyg som gör det enkelt att styra upp arbetsflödet. Här ingår allt från smidiga möten och
förbättrad kommunikation till enkel lagring och
delning av konversationer och dokument. Du har
också tillgång till dina Office-appar och andra
tjänster via Teams.

För kunder som har Active Directory (AD) via Åda
ingår även användaradministrationen.

Du bestämmer!
Olika kunder har olika behov, vi hjälper dig att
välja en licens som motsvarar dina. Givetvis går
det alltid att göra unika anpassningar av grundpaketet, som tillval kan du också få:
• flytt av e-post till Microsoft 365 (inklusive
kartläggning, inventering och analys av
befintlig e-postlösning)
• skräddarsydd utbildning (användare
och/eller superanvändare)
• licenser för andra Office-applikationer som
Visio eller MS Project
• extra support i olika nivåer för kontorets
utbildade superanvändare.

Vill du veta mer?
Kontakta tjänsteägare Fredrik Pettersson
för mer information och svar på dina frågor
om Microsoft 365.
fredrik.pettersson@ada.ax
+358 18 12 900
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