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Modern Workplace Ready

Vad får du ut av Modern Workplace Ready Assessment?

Hur går det till?
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Är din verksamhet redo för Modern Workplace och smidig 
enhetshantering?

Många verksamheter står inför utmaningen att anställda och potentiella rekryteringar 
ställer högre krav på sin arbetsplats och sina arbetsverktyg än vad de har gjort tidigare. 
Samtidigt suddas gränsen mellan arbete och fritid sakta ut. Många vill uppnå en work-life 
balance och kunna jobba var som helst och när som helst. Detta ställer högre krav på den 
interna leveransen av IT-tjänster. Din verksamhet behöver kunna erbjuda arbetsverktyg 
som både är användarvänliga och säkerställer säkerheten. 

Modern Workplace Readiness Assessment hjälper dig och din verksamhet att få insikter 
om er nuvarande IT-miljö och staka ut vägen mot den digitala, användarvänliga och säkra 
arbetsplatsen vi kallar Modern Workplace.

• En genomlysning av er nuvarande IT-miljö.

• Insikter kring smart hantering av enheter, 
säkerhet och automatisk utrullning av 
klienter, funktioner och applikationer. Med 
utgångspunkten att lägga grunden för 
Modern Workplace.

Uppstartsmöte 
Vi sätter en gemensam tidsplan, 
synkar förväntningar på projektet 
och identifierar stakeholders 
hos oss och hos er. Vi sätter även 
igång genomgången med hjälp 
av en undersökning som vi fyller i 
tillsammans.

Genomgång 
Vi fortsätter med ett utförligare 
frågebatteri, genomför en teknisk 
genomgång, går igenom nuvarande 
inställningar och kommer med 
förslag på hur de ska vara inställda. 
Du får koll på hur du skapar smidig 
enhetshantering och säkrar upp 
enheter och användare med hjälp 
av automatisk registrering och 
automatiska installationer av enheter 
och funktioner. 

• En roadmap för en smidig övergång 
till Microsoft 365, Microsoft Endpoint 
Management och Modern Workplace.

Rapport och roadmap
Efter att den tekniska genomgången är 
genomförd sammanställer vi de olika 
delarna av genomgången. Sedan tar 
vi fram rekommendationer och förslag 
på åtgärder (med prioriteringsordning) 
som vi ser skulle behöva genomföras 
för att täppa till de gap vi hittat. Här får 
du också tid att slå dig ner med våra 
experter för att grundligt gå igenom 
vad de hittat.


