Samarbeta smart med Microsoft Teams
Identifiera viktiga affärsscenarier för smartare digitala arbetssätt

Digitalt samarbete en allt mer kritisk komponent för att skapa en modern arbetsplats – för snart sagt alla
organisationer. Att samarbeta bara för sakens skull tillför dock inget värde. Däremot samarbete med tydlig
koppling till affären. UClarity hjälper er att identifiera just de scenarier där Microsoft Teams skulle göra mest
skillnad.
Nya sätt att arbeta med Microsoft Teams
Microsofts lösning erbjuder ett brett utbud av
samarbetsfunktioner och funktioner som användarna
måste förstå, träna och tillämpa i sitt dagliga arbete.
För många anställda kommer det att upplevas som ett
annat sätt att arbeta jämfört med vad de är vana vid.
Utmaningen är därför att förklara varför Microsoft
Teams är relevant och hur det hänger ihop med
medarbetarnas vardag, och hur det kan hjälpa dem att
arbeta på smartare sätt.
Identifiera relevanta affärsscenarier
UClarity guidar dig genom tre faser: Upptäck, Prioritera
och Utveckla affärsscenarier genom aktiv involvering av
utvalda medarbetare. Resultatet är ett antal
detaljerade beskrivningar av affärsscenarier som kan
användas i utbildningar, kommunikation och
förändringsledning för Microsoft Teams.
Aktiviteter och resultat
UClarity´s seniora konsulter kommer att leda processen
från planering och aktivitetsledning till dokumentation:
1. 2 x två timmars UClarity-ledda Identifierings
Workshoppar med 10-15 deltagare från olika delar av
organisationen
2. Tillsammans med er genomför vi en
prioriteringsprocess och utvecklar detaljerade
beskrivningar, validerar och dokumenterar scenarierna.
3. Presentation av scenarierna för viktiga intressenter.

Vad ni får
• Identifiering av relevanta affärsscenarier där
Microsoft Teams kan göra skillnad
• Komplettering med er unika affärskontext kopplad
till Microsoft Teams
• Fokus på affärsnytta snarare än bara ny teknik
• Tillsammans lägger vi grunden för mer relevans
för användarna och bidrar till att komma igång
snabbt
Nästa steg
Utvärdera hur många av dina användare som aktivt
använder nuvarande samarbetslösning och hur
relevant den är för respektive verksamhet.
Kontakta sedan UClarity för en kostnadsfri konsultation
för att få inspiration kring hur vi kan hjälpa dig att
accelerera värdet från Microsoft Teams.

UClarity består av seniora konsulter med mångårig erfarenhet från IT, telekom och verksamhetsrådgivning. Våra kompetenser
sträcker sig från strategisk rådgivning, upphandling, teknisk arkitektur till lansering av digitala möten och digitalt arbetssätt.
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