
Have IT all - med Microsoft 365
EN E-BOK OM MICROSOFT 365, TEAMS OCH CELLIP

Get ready
for IT
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Microsoft 365 vs. Office 365
Vi börjar där. De flesta har ganska bra koll på Office 365 och många använder Office-
verktyg i sitt dagliga arbete. I Office 365 kombineras klassledande program som Excel, 
Word och PowerPoint med kraftfulla molntjänster som OneDrive, Yammer, Teams och 
SharePoint som ger möjlighet att skapa och dela var som helst på alla enheter.

Exakt vad som ingår i Office 365 beror på vilken licens du väljer. Office 365 för företag 
erbjuder ett helt gäng licensval som är uppdelat i två kategorier, Business och Enterprise 
(+ Office 365 för skola). 

Vad innehåller då Microsoft 365 utöver funktionerna i Office 365?

Windows 10 + Office 365 + EMS = Microsoft 365. 

Microsoft har förenat hela Office 365, Windows 10 och Enterprise Mobility + Security 
(EMS) paketerat allt till en enda licens. Smart, enkelt och kostnadseffektivt.

EMS handlar om att skydda ditt företag med intelligent säkerhet. Med EMS får du bland 
annat identitetsbaserad säkerhet, hantering för appar och mobila enheter, informations-
skydd, trygghet i molnet, åtkomsthantering och hjälp med GDPR-efterlevnaden.

Vad ska man välja? 

Använder ni redan Office 365 är Microsoft 365 ett riktigt bra alternativ. Microsoft 365 
sparar in på licenskostnader och ger ett betydligt högre värde, framförallt för dig som 
behöver fylla på med säkerhetslösningar. 

Microsoft 365 är uppdelat i Business och Enterprise, precis som Office 365. Det är i 
första hand säkerhetsfunktionerna genom EMS som styr vad du bör välja. Mindre företag 
klarar sig utmärkt med Business. Med Enterprise får du en ännu högre nivå av säkerhets-
funktioner för att skydda känslig information.

K3 Nordic är guldpartner och leverantör till hela Microsofts produktportfölj och vi gillar 
Microsoft 365 skarpt! Prata med din it-partner eller kontakta oss för att få hjälp med att 
komma fram till vilken typ av licens som passar bäst för just ditt företag. 
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Have IT all - med Microsoft 365
Med Microsoft 365 har du helt enkelt allt du behöver, när du behöver det, 
var du än befinner dig. Som sagt, hela Office 365, Windows 10 och 
Enterprise Mobility + Security (EMS) paketerat till en enda licens. 

Bättre samarbete

Alla anställda får enkelt tillgång till de personer, den information 
och det innehåll som behövs för att kunna utföra sitt arbete - 
från alla enheter, från vilken plats som helst!

Håll alla i teamet uppdaterade med smidig kommunikation via 
gruppchatt, online-möten, samtal och webbkonferenser. Filer 
delas enkelt via gemensamma onlineplattformar. Samarbeta 
på filer med inbyggda verktyg som Word, Excel och PowerPoint.

Effektiva processer

Att hitta rätt verktyg som kan hjälpa teamet att ta företaget 
framåt med smidiga arbetsflöden och konsekventa arbetssätt 
är inte alltid lätt - men det kan vara det. 

Förenkla, automatisera och förändra processer med hjälp av 
innehållsrika formulär, arbetsflöden och anpassade mobilappar. 
Samla och hantera data och filer i en gemensam plattform. 
Ägna mindre tid åt återkommande manuella processer och 
förenkla kommunikationen, både internt och externt. 

Skyddad verksamhet

Skydda din verksamhets tillgångar med intelligent säkerhet som 
inte saktar ner produktiviteten. Microsoft 365 har kraftfulla, 
inbyggda funktioner som hjälper dig att skydda känslig information, 
behålla kontrollen i molnet och uppfylla efterlevnadsbehov. 



K3 Nordic | Have IT all - med Microsoft 365          sid 6 av 12

Microsoft 365 hjälper till att skydda känsliga data utan att göra avkall på produktiviteten. 
Du får även starkt skydd mot skräppost, skadlig kod, virus, nätfiskeförsök, skadliga länkar 
och andra hot. Företaget har full kontroll över sin data, även i molnet. 

Enterprise Mobility + Security

Med Microsoft 365 kommer Enterprise Mobility + Security (EMS) som är en intelligent 
mobilitetshanterings- och säkerhetsplattform. Den hjälper till att skydda organisationen 
och identifiera känslig information.

Övervaka och hantera säkerhet för dina olika identiteter, data, enheter, appar och 
infrastrukturer i Microsoft 365 Säkerhetscenter. Med en enda instrumentpanel kan du 
enkelt visa din säkerhetshälsa och ställa in konfigurationer, plus få automatiska varningar.

Skydd mot cyberhot

Microsoft Defender ATP skyddar mot cyberhot, identifierar attacker och dataintrång, 
automatiserar säkerhetsincidenter och förbättrar säkerhetsstatusen. ATP ger dig också 
viktig information om vilka användare som utsätts för attacker i organisationen.

Med Microsoft Cloud App Security identifieras högriskanvändning, onormal användning, 
säkerhetsincidenter och andra hot. Du får omfattande insyn, kontroll över dataöverföring 
och avancerade analyser för att identifiera och bekämpa cyberhot i alla dina molntjänster.

Azure Advanced Threat Protection identifierar, upptäcker och undersöker avancerade 
hot, misstänkta identiteter och skadliga interna åtgärder som riktas mot organisationen. 
Du får värdefull information och förslag på regelverk för att skydda identiteter.

Enkel inloggning

Azure Active Directory hjälper till att hantera användaridentiteter. I Enterprise-
abonnemang ingår en gratis prenumeration på Azure AD så att du kan integrera med 
Microsoft 365 och synkronisera lösenord samt konfigurera enkel inloggning.

Windows Hello för företag ersätter lösenord med multifaktorautentisering på Windows 10. 
Logga in med ditt ansikte, genom irisskanning, fingeravtryck eller en PIN-kod utan att 
behöva lagra lösenord.

Framgång startar med trygghet Licenser för Microsoft 365
Microsoft 365 är uppdelat i två kategorier, Business och Enterprise som i sin tur 
har flera alternativ beroende på dina behov. 

Microsoft 365 Business
Kombinerar de förstklassiga produktivitetsverktygen i Office 365 Business Premium, 
till exempel Word, Excel och Microsoft Teams, med en omfattande säkerhetslösning 
som hjälper till att skydda ditt företag mot avancerade hot.

Microsoft 365 Enterprise E5
Ger dig tillgång till de senaste produkterna och funktionerna i Microsoft 365, 
inklusive verktyg för avancerat skydd, säkerhet och samarbete.

Microsoft 365 Enterprise E3
Ger dig tillgång till de viktigaste produkterna och funktionerna i Microsoft 365 för 
att på ett säkert sätt öka produktiviteten och innovationen på arbetsplatsen.

Microsoft 365 Enterprise F1
Anslut till dina medarbetare på frontlinjen med hjälp av specialanpassade verktyg 
och resurser så att de kan arbeta på bästa sätt.

Microsoft 365 Education, A1, A3 & A5
Alla planer hjälper utbildarna att väcka kreativitet, uppmuntra samarbete och 
erbjuda en enkel och säker upplevelse i en prisvärd lösning utformad för utbildning.
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Samarbete i molnet
En avgörande faktor för att lösa de utmaningar som vardagen 
kommer med är utan tvekan samarbete. Men som vi vet kan just samarbetet 
vara en utmaning i sig. Vi behöver olika perspektiv i ett team för att utvecklas 
och ta oss framåt, men dessa skillnader kan också leda till missförstånd och 
svårigheter i kommunikationen. 

Här steppar Microsoft 365 in med ett flertal verktyg för att förenkla och 
förbättra samarbetet samt att bidra till en god företagskultur, bättre 
beslutsfattande och nöjda teammedlemmar.

Microsoft Teams - Navet för samarbete 

Högpresterande team har ett tydligt syfte. Med Microsoft Teams kan 
de hålla sig på rätt kurs. 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. 

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.

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.

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.
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Telefonilösning i Teams? Javisst, med Cellip! 
Telefoni i Teams är inget konstigt – med Cellip kan du ringa som vanligt till den du vill 
prata med, med samma funktioner som med den telefonväxel du använder idag. Den 
stora skillnaden mellan telefoni i Teams och vanlig telefoni är att du ser om personen i 
fråga är tillgänglig eller inte, och du behöver ofta inte ett telefonnummer – du kan faktiskt 
ringa på mejladressen till andra som har telefoni i Teams.

När telefoni flyttar in i Teams kan du se status på den du vill ha kontakt med - tillgäng-
lig, upptagen eller off-line. Är personen i fråga markerad som upptagen kanske du kan 
skicka ett chattmeddelande istället? Alternativen att ta kontakt på är många flera än att 
bara slå numret igen när den du söker är otillgänglig.

Cellip ger dig den extra lilla kryddan

Cellip har integrerat sin mobilväxel i Teams för att ta användarupplevelsen till en ny nivå. 
Mötet du tidigare försökte boka via mejl sker nu i mötesplaneraren där det är enkelt att 
hitta en ledig tid och bjuda in. Cellip har utvecklat en bot som automatiskt sätter alla i 
mötet som upptagna i mobilväxeln och vidarebefordrar samtal till gruppnummer som 
kan ta över, så att inget samtal blir obesvarat. 

Mobilväxeln hjälper också till att hantera telefonslingor, support- 
och kundtjänstfunktioner samt alla andra växelfunktioner som 
förväntas av en modern växel. Ett gränssnitt för all kommunikation, 
direkt i Teams.

Vid utlandsvistelse kan användarna koppla upp sig till internet och 
sedan ringa var de vill med svenska telefonitaxor. Alternativt välja 
att ringa precis som vanligt. Det är ju ändå en helt vanlig telefon 
med ett helt vanligt abonnemang. Det ger användarna friheten att 
kommunicera på det sätt som passar dem bäst.

- Du kan laga mat med hur bra ingredienser som helst, men har du 
inte salt så blir det inte bra. Telefoni i Teams är det saltet som gör att 
alla kommunikationsingredienserna blir till en välsmakande måltid, 
säger Peter på Cellip.

Kom igång med telefoni i Microsoft Teams

Plattformen där du knyter samman all din kommunikation i ett och samma verktyg 
är Teams som ingår i flera Office 365-licenser, därmed även i Microsoft 365. 

u För telefoni i Teams behövs det en Enterprise-licens (E1, E3 eller E5) från 
 Microsoft (Privat eller Business-licens måste uppgraderas).

u Har du E5-licensen ingår Phone Systems, men har du E1 eller E3 behövs 
 komplettering med Phone Systems-licenser från Microsoft.

u Du är nu redo att börja ringa mellan Teams- och Skype-användare i hela 
 världen så länge du är på ansluten till internet.

u För att knyta ihop telefon ytterligare genom att även kunna ringa ut till det 
 vanliga telefonnätet från Teams på din mobil eller dator så behöver du ett 
 telefonabonnemang. Nu kan du ringa till alla, från Abisko i norr till Auckland 
 på Nya Zealand i söder, via molnbaserad IP-telefoni.

Steg-för-steg

Skype for Business Online ”går i pension” den 31 juli 2021. Efter slutdatumet 
kommer tjänsten inte längre vara tillgänglig men fram till dess sker inga förändringar 
för nuvarande kunder. Redan nu väljer Microsoft att erbjuda Microsoft Teams istället. 

Flytta till Teams

Är du nuvarande Skype for Business-kund är det dags att börja planera din migrering 
till Microsoft Teams. Vi på K3 Nordic hjälper er såklart hela vägen!

Vill du läsa mer om detta kan du ladda ner vår e-bok: 
”Skype dör - Vad händer nu? Fyra anledningar att välkomna Teams”.

Ladda ner e-boken här u

Skype fasas ut till förmån för Microsoft Teams



Om K3 Nordic

Kontakta oss u

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.

Rabatt på telefoni i Teams med Cellip

K3 Nordic är partner till både Microsoft och Cellip och kan därför erbjuda dig en 
riktigt bra deal på telefoni i Teams. Du får hela kostnaden för växelimplementeringen 
helt gratis när du uppger ”Have IT all” som kod när du pratar med någon av våra säljare.
- Värde 7 990 kr.  
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Källförteckning:

https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-365
https://www.cellip.com/msteamsse

https://www.cellipbloggen.se/

Get ready
for IT
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