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5 HURTIGE MÅDER
du kan forbedre dit
Microsoft 365-setup

Hvornår har du sidst tjekket din Microsoft 365-aftale?
Vi oplever, at mange virksomheder har en set-it-and-forget-it tilgang
til deres Microsoft-løsninger. De installerer og implementerer, hvorefter hverdagens trummerum tager over uden der bliver fulgt op på, om
løsningen dækker virksomhedens behov.
Derfor har vi samlet 5 måder, hvorpå du hurtigt kan forbedre dit
Microsoft 365-setup, så I får mere ud af jeres investering.
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Betaler du for meget?
Ved du egentlig, hvad du betaler for din løsning? Det gør du måske,
men hvornår tjekkede du sidst, hvorvidt din løsning er rigtig?

Hverdagen ruller af sted, og i kampens hede kører vi som regel videre, som vi plejer
uden at tjekke, hvorvidt der er en billigere eller bedre løsning i forhold til de behov,
virksomheden har.
Vi oplever, at der for de fleste virksomheder er penge at spare i deres Microsoft
365-setup. Simpelthen fordi de betaler for en for stor pakke eller har en masse
tillægsprogrammer, som de nemt kan framelde.
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Få overblik over mulighederne
Den helt store frygt for mange virksomheder er at investere i software,
som ikke var investeringen værd.

Microsoft er stort og komplekst, og mulighederne er mange. Samtidig kommer de
løbende med opdateringer, udvidelser og tilføjelser til deres løsninger.
Derfor kan det være svært at holde sig fuldt orienteret om, hvilke muligheder I har.
Hos Toolpack oplyser og hjælper vi altid vores kunder med at navigere i de mange
muligheder, så de får fuld udnyttelse af deres løsning.
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Tag løbende backup
30 dage. Det er standard opbevaringsperiode af data med Microsoft
365. Herefter er data tabt, hvis I ikke har backup.

Mange tror fejlagtigt, at filer er beskyttet mod datatab, når de ligger i skyen. Det er
de desværre ikke. Og desværre er vi ofte selv skyld i tabet.

75% af datatab skyldes menneskelig fejlsletning. Derudover er udløb af
dataopbevaringsperiode samt malware- eller hackerangreb hyppige årsager til datatab.
Datatab kan være kritisk for forretningen, og derfor er backup selvfølgelig uundværligt, så I er sikret, hvis uheldet er ude.
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Tilpas løsningen til din virksomhed
Har I den rigtige løsning i forhold til brugere, licenser og behov?

En af fordelene ved Microsoft 365 er, at det er en abonnementsløsning – ikke et engangskøb. Det betyder, at I har mulighed for løbende at tilpasse
løsningen til jeres nuværende behov.
Det behov I havde i går, er ikke nødvendigvis det behov, I har i morgen. Måske er
I på en vækstrejse, hvor skalering er omdrejningspunktet i strategien. Måske har
I tilpasset processer og arbejdsrutiner og fundet funktioner og programmer, der
er overflødige. Eller måske har nogle brugere simpelthen bare en forkert licens i
forhold til jobbets ansvarsområder.
Uanset hvordan jeres situation ser ud, anbefaler vi altid, at I tager et nutidsbillede af
jeres behov, samt at I jævnligt, fx en gang i kvartalet, tjekker løsningen, så I sikrer, at
jeres løsning er tilpasset jeres behov.
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Sørg for, at betalingsplanen passer til
virksomhedens behov
Mange køber Microsoft 365 direkte på kreditkort eller med årlig binding,
men køber du gennem en partner får du fuld plade på fleksibilitet.

Med en partner har du langt større muligheder for at skræddersy din betaling til din virksomheds måde at betale regninger på - og så kan vi gøre
det uden binding.
Når det kommer til betaling med kreditkort, er det også vigtigt, at I benytter et kort
med fuld dækning – sørg for, at betalingen er tilknyttet et virksomhedskort, så I ikke
risikerer, at der pludselig ikke er penge på kortet sidst på måneden.

Hos Toolpack mener vi, at måden at drive en sund forretning på er via
digitalisering og datadrevne beslutninger - en måde, der selvfølgelig
altid skal have et menneskeligt touch ved beslutningen, men hvor
vejen derhen i dag er drevet af samarbejde, vidensdeling, automatisering, kunstig intelligens og dataanalyse m.m.

Vi har gjort det til vores mission at hjælpe virksomheder og
deres medarbejdere med at få det bedste ud af Microsoft*
teknologier og applikationer.
Tag fat i os, hvis du ønsker inspiration til og rådgivning i:
· Hvordan du udnytter mulighederne med Microsoft 365 og
tilhørende apps?
· Licenstjek: Betaler du for meget på Microsoft licenser og
abonnementer?
· Brug af Microsoft Teams til kommunikation og vidensdeling.
· Brug af data i Excel og Power BI.

