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Skype dör – Vad händer nu?
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Många företag hanterar intern kommunikation, möten, 
fillagring och fildelning med flera olika applikationer. 
Exempelvis kör man kanske Skype för webbmöten, Slack 
för chatt och en kombination av Dropbox och mejl i 
övrigt. Kanske har man också en intranet-lösning eller on-
premises-servrar för fillagring.

Nackdelen med ett sådant upplägg är dels att varje 
applikation kostar och dels att det skapar större risk 
för säkerhetsbrister på fler ställen. Samtidigt försämras 
medarbetarupplevelsen om medarbetarna måste lära sig 
flera olika program.

Nu tvingar Microsoft er att gå över från Skype till Teams. 
Med Teams kan ni göra allt som ni tidigare kunde i Skype 
och mycket mer. Det går alltså jättebra att samla alla 
funktioner som nämndes ovan bara i Teams. I Forresters 
undersökning The Total Economic Impact™ Of Microsoft 
Teams tyckte

88 procent av de tillfrågade att 
de sparar tid genom att ha alla 
lösningar samlade på ett och 
samma ställe.
Det är enkelt att implementera Teams och det ger 
förbättringar i såväl kostnader och säkerhet som effektivitet 
och engagemang. Läs vidare för att lära dig mer om 
hur dessa fyra fördelar uppstår och varför ni har alla 
anledningar att se positivt på att Microsoft tvingar er att gå 
över till Teams!
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Om ni redan betalar för Office 365 behöver 
ni inte längre betala för andra applikationer 
med funktioner som överlappar med Teams. 
Då kan ni skippa både mjukvaror såsom 
fildelning och hårdvaror såsom egna servrar. 
Därmed sänker ni kostnaderna.

Förutom att ni slipper betala för 
överlappande funktioner medför ökad 
effektivitet genom Teams även att ni sparar 
in på andra utgifter. Exempelvis står det i 
Forresters undersökning The Total Economic 
Impact™ Of Microsoft Teams att man på 
det sättet minskar diverse telefonikostnader 
till exempel i form av utlandssamtal, 
mobiltelefoner och telefonilösningar i egen regi.

Enligt samma undersökning kunde man även 
minska kostnaderna för regelefterlevnad 
och e-discovery med 13,2 procent. Det 
beror delvis på att man motarbetar skugg-
it genom att migrera till Teams. Med flera 
olika applikationer har man inte alltid koll 
på säkerheten och det gör det svårare och 
dyrare att spåra viktig information såsom 
känsliga personuppgifter.

SÄNKTA KOSTNADER

ÖKAD SÄKERHET
Enligt Gartner kommer en tredjedel av alla 
framgångsrika intrångsförsök att ske på 
företagens skugg-it. Och i artikeln Shadow 
IT på Forbes hävdar författaren Christopher 
Frank att detta beror på att man med skugg-it 
hoppar över rutiner för säkert införande av ny 
mjukvara. Exempelvis brukar it-avdelningar 
testa mjukvara ordentligt innan den tas i 
bruk samt löpande bevaka säkerheten och 
uppdateringar. Utan det är det betydligt 
lättare för cyberkriminella att hitta brister och 
ta sig in.

Med Teams slipper man hålla reda på 
flera andra applikationer som kan gömma 
sig under skugg-it. Man slipper även det 
betungade ansvaret att ständigt se till att 
lokal hårdvara är säker, uppdaterad och 
övervakad. Använder man Teams så sköter 
Microsoft hårdvaran och har drygt 3 500 
experter på cybersäkerhet som jobbar 
dygnet runt för att säkra kundernas data.

Genom att hålla resurser tillgängliga på nätet 
i Teams minskas nertiden med 14,6 procent. 
Detta styrktes av samma undersökning från 
Forrester som visade att detta även minskar 
komplexiteten och underlättar för säkerhet 
och regelefterlevnad.  

Genom att tilldela säkerhetsklasser kan 
man enkelt skydda känsliga filer med rätt 
säkerhetsnivå. Exempelvis kommer de smarta 
säkerhetspolicyerna vid tilldelning av rätt 
säkerhetsklass automatiskt att begränsa 
nedladdning, vidarebefordring eller dylikt för 
de allra känsligaste uppgifterna.

När man bifogar filer i mejl är det svårt 
att skydda dem från obehöriga då det är 
svårt att veta om mottagaren har skickat 
filen vidare och hur länge de ligger kvar i 
inkorgen. Inte sällan ligger de kvar i flera år. 
Ytterligare en riskfaktor är om flera kopior av 
viktiga dokument ligger kvar på olika ställen: i 
flera inkorgar, i Dropbox, lite här och var.
Det blir även betydligt säkrare att dela 
filer med SharePoint och OneDrive som 
är inbyggda i Teams. Ni kan dela och 
samarbeta i filer direkt i Teams där filerna 
aldrig lämnar den säkra arbetsytan och inte 
behöver kopieras. Alternativt kan man mejla 
länkar till filer som är lösenordskyddade 
eller som går ut efter en tid. Då ligger de 
inte heller kvar överallt och det går att spåra 
exakt vem som har tillgång till vad.
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ÖKAD EFFEKTIVITET
En gemensam arbetsyta förbättrar inte bara säkerheten. Medarbetarna får även ett lyft i 
effektiviteten. Med samtidig redigering slipper man till exempel skicka dokument fram och 
tillbaka, samtidigt som samarbetet blir enklare och godkännande av dokument blir snabbare. 

Samtidig redigering tillsammans med andra funktioner i Teams såsom integrerad fillagring 
och interna register leder till förbättringar inom samarbete och fildelning. Detta bekräftas av 
undersökningen The Total Economic Impact™ Of Microsoft Teams där dessa förbättringar 
uppges leda till att kunskapsarbetare sparar fyra timmar per vecka.

Den genomsnittliga personen lägger 28 procent av en arbetsvecka på att läsa och besvara 
mejl enligt en rapport av McKinsey & Company. För många mejl kan alltså bli en stor börda 
för medarbetarna som distraherar dem och minskar deras effektivitet. Samma rapport pekar 
också på att förbättringar inom kommunikation och samarbete kan öka kunskapsarbetarnas 
produktivitet med 20 till 25 procent. Samtidigt uppges det i ytterligare en rapport från 
McKinsey & Company att samarbetstekniker och nätverksverktyg kan öka produktiviteten med 
20 till 30 procent. 

Med Teams kan man minska medarbetarnas stress genom att organisera den interna 
kommunikationen på ett bättre sätt och därmed förbättra kommunikation och samarbete. 
Genom att dela upp information i olika Teams behöver medarbetarna inte översvämmas av allt 
på en gång.

Man kan även koppla in olika partners såsom kunder och leverantörer i Teams för smidigare 
kommunikation. I Forresters undersökning sparade 350 användare som samarbetade nära med 
kunder 24 minuter per dag med Teams.

Förutom att Teams leder till ökad effektivitet genom flera nya funktioner kan Teams även göra 
precis vad ni gjorde med Skype fast ännu bättre. Teams använder ny teknik för att kunna hålla 
ännu bättre webbmöten. Förutom att själva samtalskvaliteten har förbättrats jämfört med Skype 
har man även nya smarta funktioner som digitala whiteboardtavlor som underlättar när vissa 
deltagare är i samma rum och andra inte.

Samma undersökning visar också att alla nya kommunikationsmöjligheter tillsammans med 
bättre förutsättningar för webbmöten i Teams gör att antalet möten samt deras längd minskas. 
Den höga kvaliteten när det gäller ljud och bild låter medarbetarna lägga mindre tid på att 
lösa tekniska problem med samtalskvaliteten och inställningarna och istället samarbeta mer.
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Teams är enkelt att implementera och ta till 
sig och medarbetarna uppskattar möjligheten 
att kunna ta del av information i molnet via 
mobila appar när och var som helst. 

Här kommer fyra tips för att göra övergången ännu 
mer sömlös och därmed ytterligare öka engagemanget:

1. Kartlägg hur ni kommunicerar och vem som har 
tillgång till vad i nuläget jämfört med en målbild. 

2. Skapa en bra struktur med Team sites, team och 
filstrukturer i Teams som motsvarar målbilden. 

3. Skapa guider som underlättar för medarbetarna att 
förstå exempelvis när det lämpligast att skriva i ett 
större bredare team, ett mindre mer nischat team 

eller i direktmeddelanden. 

4. Kör igång men jobba iterativt med förbättringar 
i strukturen och ta del av medarbetarnas 

förbättringsförslag.

Det lönar sig att skapa 
ett ökat engagemang. 

Företag med engagerade 
medarbetare fick 2,5 gånger 

mer i omsättning jämfört med 
konkurrenter som har lägre 

engagemangsnivåer 

ÖKAT ENGAGEMANG

Förutom att öka effektiviteten ger Teams 
även medarbetarnas engagemang ett lyft. 
Enligt undersökningen från Forrester kan 
personalomsättningen minskas genom att 
Teams förbättrar medarbetarnas trivsel, 
integration och ställning. Detta tillsammans 
med snabbare och effektivare upplärning 
och introduktion för nyanställda sänker 
kostnaderna för anställning och upplärning.

Det går alldeles utmärkt att ersätta intranet 
med Teams. Man kan sortera information 
i olika team så att alla har tillgång till den 
information som är relevant för dem. Med 
SharePoint i ryggen kan man även strukturera 
interna filer så att de är lätta att hitta och 
nyttja kraftfulla sökalgoritmer för att hitta 
information snabbt och smidigt.



NYTTJA 
FÖRDELARNA 
MED TEAMS 
OCH ÖPPNA FÖR 
INNOVATIONER
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På ett ekonomiskt plan är det skönt att Teams 
kan sänka kostnaderna. Samtidigt sparar 
man tid inom flera områden. Det underlättar 
för säkerhetsarbetet, ökar företagets 
effektivitet generellt och ger engagemanget 
ett lyft. Allt detta tillsammans skapar 
förutsättningarna för helt nya arbetssätt och 
en mer samarbetsorienterad kultur.

De stora tidsbesparingarna gör att 
medarbetarna hinner tänka mer nytt. De 
ökade samarbetsmöjligheterna gör att 
medarbetarna kan bolla innovativa idéer 
och komma fram till koncept. Och de nya 
tekniska möjligheterna gör att medarbetarna 
snabbare och enklare kan arbeta fram 
innovationer.

Skype dör men Teams är livskraftigt med 
flera nya funktioner som läggs till hela tiden. 
Fler och fler företag kliver in i Teams som ger 
näring för tillväxten och hjälper dem att ta ett 
stort kliv längre in i sin medarbetarresa. Häng 
med ni också och börja skapa värde med 
Teams istället för att sörja över Skype.
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Återförsäljare inom it-tjänster
K3 Nordic är återförsäljare av it-tjänster så som 
programvarulicenser, supportavtal för hårdvara, 
molntjänster och rådgivning inom it. Vi håller helt enkelt 
koll på din it.

Att ha koll på licenser och supportavtal är inte ett lätt 
jobb. Det är viktigt att veta vilka programvarulicenser 
som behövs och vilka som måste förnyas. Man ska 
också vara medveten om vilka supportavtal som 
ligger på vilken hårdvara och se till att företaget är rätt 
optimerat när det gäller it-miljön.

K3 Nordic hjälper företag att förenkla sin vardag. Med 
en enklare vardag menar vi att företag ska kunna ägna 
sig åt sin huvudsakliga verksamhet, utan att behöva 
lägga onödiga resurser på sin it-miljö.
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