Checklista för en
a0rak1v arbetsplats

Tillgänglighet och ﬂexibilitet skapar e0 modernt
företag

En a0rak1v arbetsplats är både lä?llgänglig och ﬂexibel. Medarbetarna behöver kunna
komma åt informa1on och kunskap samt kommunicera med varandra oavse0 plats och
1d. Det är också vik1gt a0 verksamheten stö0as med support och hjälp dygnet runt.
Bocka av och säkerställ a/ du har koll på de vik5gaste punkterna som deﬁnierar en
modern och a/rak5v arbetsplats:

þ kunna vara uppkopplade 1ll jobbet utan krångel
þ kunna samarbeta och kommunicera på e0 enkelt och modernt sä0
(maila, cha0a, ringa, dela skärm, dela ﬁler och videokonferenser)

þ all1d ha åtkomst 1ll ﬁler, appar och företagssystem
þ lä0 hi0a kunskap och informa1on
þ kunna jobba både on- och oﬄine
þ ha 1llgång 1ll smidiga verktyg för team- och projektarbete
þ kunna följa upp verksamheten (BI)
þ ha 1llgång 1ll support och hjälp
þ ha system och verktyg som möjliggör förändring a0 uppnå sa0a mål
MicrosoNs koncept ”Det Nya Arbetslivet” möjliggör den största förändringen sedan pc:n
ersa0e skrivmaskinen. Ta chansen a0 ﬂy0a ut ur datorn och in i molnet och säkerställ full
rörlighet och ﬂexibilitet.
Läs mer om ”Det Nya arbetslivet” på: www.microsoN.se/dna
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Mobilitet skapar fördel

Tillgänglighet rörlighet skapar en posi1v inverkan på verksamheten på en mängd olika sä0.
FÖRDELAR MED MOBILITET

BESKRIVNING

Ökad produk1vitet

Op1merar de anställdas 1d genom exempelvis minskad
res1d och minskade kostnader

Bä0re användarupplevelse

Skapar bä0re kommunika1on mellan medarbetarna där
mobilen används som enhet för a0 genomföra möten och
öka samarbeten

Eﬀek1vare processer

Tar hjälp av mobila lösningar för a0 kommunicera, sprida
och samla in informa1on

Flexiblare arbetsplats

Låter organisa1onen snabbare förändras och skapar
samarbete över gränserna både internt och externt

Ökad 1llgänglighet

Ger de anställda möjlighet a0 överallt arbeta ﬂexibelt och
produk1vt; hemma, på resan, på en oﬀentlig plats eller
på e0 annat kontor

Nå aﬀärsmålen

Bidrar 1ll a0 verksamhetsmålen nås i högre utsträckning
genom snabbare 1llgång 1ll informa1on och smidigt
samarbete kring relevanta data

Prata med oss om Mobile Control

BYOD är dagens verklighet. Om du anammar dessa enheter, ser du de produk1vitetsvinster,
ökad eﬀek1vitet, och innova1oner de ger upphov 1ll hos en rörlig organisa1on. Men du
måste ha de rä0a lösningarna på plats från början.
Vi hjälper dig a0 utvärdera och implementera Mobile Control. Det är enkelt och
kostnadseﬀek1vt a0 säkra användaren, deras mobila internet-access och företagets
aﬀärsdata.

För frågor och mer informa5on, kontakta:
Kenneth Steinholtz
0735 – 19 71 14
erbjudande@egloo.se
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