RESTRICTED

Lad os vise jer, hvilke muligheder der ligger i telefoni-løsningen på Teams og lad
os sammen lægge en plan for at implementere Teams telefoni så det fungerer!

Modernize Communications Workshop
Telefoni med Microsoft Teams
Organisationer har mere end nogensinde brug for en moderne kvalitetsløsning for telefonsystemer, der
kombinerer kommunikation og teamsamarbejde. Microsoft Teams indeholder de funktioner, som en
organisation har brug for til at levere problemfrie samarbejdsoplevelser til medarbejdere,
forretningspartnere og kunder. Da implementering af opkaldsløsninger kan være kompleks og involvere
netværksoprydning, installation af Microsoft 365-tjenester, klargøring/portering af telefonnumre og
installation af enheder, har I brug for en partner som NetDesign/TDC Erhverv.

Modernize Communications Workshop
Vi tilbyder* derfor en ”Modernize Communications Workshop – en målrettet afklaring og samtidig en
mulighed for at opleve visionen for Microsoft Teams telefoni. Workshoppen er designet til at guide jer
igennem beslutningsprocessen og få sikkerhed for, hvordan I skal gå videre.
*I samarbejde med Microsoft til kunder med mere end 700 Teams-brugere på EA aftale.

Saml information

Bliv inspireret og klogere

Læg en plan

Formøder, der sikrer den rette
information og viden om
nuværende setup og praksis.

Demo, brugsscenarier og
gennemgang af Teams for
forskellige målgrupper.

Roadmaps og aktivitetsplan
Anbefalinger til beslutning og
organisatorisk implementering

Hvad skal I gøre?
• Udpeg jeres kontaktperson som kan tilrettelægge
leverancen sammen med os. Kontaktpersonen
skal bruge ca. 20 timer.

• Få afklaret hvilke emner I ønsker at gennemgå
sammen med os, så vi kommer godt rundt, men I
ikke drukner i information.

• Sørg for at der er opbakning til at bruge tid og
kræfter på at få afklaret jeres telefoni-løsning.

• Vi hjælper med at lægge en god plan, så sørg for
at alle kan deltage og er forberedt deres opgave.

• Indkald de rette medarbejdere til de forskellige
workshops. De skal bruge ca. 6 timer på arbejdet.
Vi hjælper med anbefalinger og planlægning.

• Afslut analysen med vores rapport, som kan deles
med ledelsen og synliggøre løsningsmuligheder i
jeres organisation.

Kontakt os for at høre mere!
TDC Erhverv & NetDesign – Microsoft@netdesign.dk

