
MicrosoftTeams 
- kom tættere på dine kollegaer
Microsoft Teams gør det nemt at samarbejde med 
dine kollegaer på tværs af lokationer. Microsoft 
Teams fjerner alle de udfordringer, som kan opleves 
ved remote work, fordi det er nemt og problemfrit at 
deltage i alle møder, uanset hvor du opholder dig.

Microsoft Teams strømliner kommunikationen og 
sikrer flydende arbejdsgange med realtime møder.

Microsoft Teams giver dig følelsen af, at du er tæt 
på dine medarbejdere, kolleger, kunder og samar-
bejdspartnere. I chatfunktionen er det hele koblet 
sammen ét sted, og alle kan være med i realtime, så 
ingen behøver at gå glip af noget – hverken fagligt 
eller socialt. 

Det betyder, at du altid kan være up to date, uanset 
hvor du opholder dig. Samtidig giver det dig ople- 
velsen af nærvær, og det er en stor fordel, når du eller 
dine kolleger arbejder remote.
Med andre ord: Microsoft Teams muliggør kommu-
nikation uden barrierer, fordi al kommunikation er 
samlet ét sted - og det gælder alt fra møder til mails. 

Microsoft Teams 
- kommunikation uden barrierer
De fleste virksomheder og organisationer er godt 
i gang med at nytænke måden arbejdspladsen 
indrettes på. Hvilket også giver nye muligheder i 
forhold til, hvordan samarbejdet tilrettelægges på i 
fremtiden.

Den hybride arbejdsplads stiller høje krav til de digi-
tale samarbejdsværktøjer og den måde vi anvender 
dem på, når vi kommunikerer. 

Med Microsoft Teams er det muligt at kombinere de 
værktøjer, I allerede benytter på jeres nuværende 
kommunikationsplatforme. Det betyder, at samar-
bejdet fungerer gnidningsløst, samt at I i sidste ende 
bliver både mere effektive og produktive på tværs af 
teams og afdelinger. 

Med Microsoft Teams behøver medarbejderne ikke 
nødvendigvis at møde ind på samme lokation i et 
fast tidsrum fem dage om ugen for at samarbejde 
effektivt. De medarbejdere, der bor længere væk fra 
arbejdspladspladsen opnår en større fleksibilitet, 
samt en bedre work-life-balance.

Fordele ved Microsoft Teams:
• Microsoft Teams er en fleksibel og skalerbar   
 løsning, der kan tilpasses virksomheder af alle stør- 
 relser på tværs af brancher 
• Microsoft Teams samler alt i ét dashboard, så du  
 slipper for at navigere i flere forskellige programmer
• Microsoft Teams kan tilgåes fra både computer og  
 via appen på din mobiltelefon.

• Microsoft Teams samler de funktioner, du kender og 
 anvender fra andre kommunikationsplatforme
• Microsoft Teams booster teamsamarbejdet og  
 understøtter produktiviteten og effetiviteten 
• Microsoft Teams fremmer samarbejder på tværs af  
 kollegaer, teams, samarbejdspartnere og kunder 
• Microsoft Teams gør det nemt at chatte med kollegaer

Remote work har 
aldrig været nemmere



Skriv til os:  
kundecenteret@netdesign.dk

Følg os på:  
LinkedIn 

Ring til os:  
+45 4435 8000

Læs mere her:  
netdesign.dk 
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Microsoft teams
- giver nye muligheder
Teknologien har i løbet af de seneste år taget nogle 
kvantespring, som gør det muligt for medarbejderne 
at arbejde remote og langt mere fleksibelt. 

Det betyder, at mange af de udfordringer, vi førhen 
mødte, når vi skulle samarbejde på tværs af tid og 
afstande, hører fortiden til. Samtidig får virksomhed-
er som lægger vægt på at indrette arbejdspladsen 
digitalt langt flere muligheder for at rekruttere nye, 
unge og dygtige medarbejdere.

Alt sammen er noget, der skaber værdi og kan 
mærkes på bundlinjen. Samtidig er det godt for mil-
jøet og den grønne omstilling, for når medarbejderne 
arbejder mere digitalt, transporterer de sig mindre, 
og  dermed mindskes CO2-udledningen. 

Det kræver dog, at du som virksomhed har invest-
eret i en teknologisk løsning, som understøtter jeres 
digitale strategi. 

Microsoft teams
- gør rammerne mere fleksible
I dag eksperimenterer mange danske virksomheder 
med at skabe mere fleksible rammer på arbejds- 
pladsen - og resultaterne er overvejende positive. 

En af grundene, til at det overhovedet kan lade sig 
gøre er, at der i dag findes teknologier, der kan un-
derstøtter udviklingen af den hybride arbejdsplads.

Med en kommunikationsplatform som Microsoft 
Teams kan virksomheder mindske afstanden mellem 
kollegaer, uanset om de er ved skrivebordet lige ved 
siden af, om de arbejder hjemme, er på farten - eller 
på den anden side af jorden. 

Det giver medarbejderne den work-life-ballance, 
som de i stigende grad efterspørger. Formår din virk-
somhed at omstille sig til den nye virkelighed, vil den 
fremstå som en langt mere attraktiv arbejdsplads, 
der får lettere ved at fastholde dygtige medarbej-
dere og tiltrække nye talenter.

Med en Microsoft Teams løsning kan du 
trygt skabe fremtidens arbejdsplads


