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It-avdelningens vardag

Affärs- &
Verksamhetssystem

Strategi, Budget &
Partners

Kompabilitet
& Säkerhet

Nya teknik- & 
kompetensbehov

Förändringsprojekt

Samverkan

Användarnära IT

Omvärldsbevakning

Bas-IT Innovation





Atea Modern Management



Utmaningen?

Rigid licensmodell

Ledtid för nya användareSäkra enheter

Moderna funktioner

Ökade krav från användare

Begränsningar

Kontroll

Manuell hantering



Arbetsplats som tjänst
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Ger dig möjlighet att lägga all energi på det som är viktigt 
för dig – att utveckla din verksamhet och ge dina 
medarbetare ett produktivt arbetsstöd.

Du får mer tid till att  
fokusera på din 
kärnverksamhet genom 
att frigöra tid från it-
hanteringen.

Det är lätt att komma 
igång och det är 
flexibelt. 

Användarna kommer igång på en gång oavsett plats, 
vilket gör att du och dina medarbetare kan arbeta var 
ni vill, när ni vill. 

Fullt hanterade, 
supporterade och 
patchade enheter, på 
en gång!

Användarna får en säker it-miljö med rätt 
applikationer från första inloggning vilket  
frigör tid för er egen it-personal. 

Modern it kräver inga långa investeringsbeslut



Dina medarbetare kommer igång med
sin enhet på egen hand och får direkt
tillgång till de applikationer somni har
valt.

Användarna kan själva installera utvalda
applikationer från en portal
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Så här enkelt är det

Flexibilitet

Självservice
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Användarna får en  säker it-m iljö  
m ed regelbundna uppdateringar av 
deras applikationer.

En fullt hanterad, säker & modern enhet!

Integrerat med Office 365



Microsoft Enterprise Mobility + Security license (EMS E3)

Kärnkomponenter

Uppdaterat skalskydd, patch och antivirus

Full support - dygnet runt

Ladda ner applikationer via självbetjäning (+40)

Single sign-on genom Azure AD

Addera egna programvaror för din verksamhet



Logga in med ditt Azure AD/Office 365 konto
och få utvalda applikationer för dina behov.

Steg 2 – Redo att använda

Kom igång – användarupplevelsen

Redo att användas!



Välj ”Self Service portal” i Startm enyn

Installera utvalda & godkända applikationer
för dina behov från ”Self Service Portal”.

Anpassa din enhet – användarupplevelsen

Din enhet är nu anpassad för dig!



Framgångsfaktorer
• Långsam transformation
• Bättre göra något än ingenting alls
• Börja i liten skala
– Exempel, kommun: politiker
– Exempel, tillverkningsindustri: fältsäljare

• Utgå från användarens behov (flexibilitet och mobilitet)



Tack för mig
Företag
Vill du veta mer, registrera dig vid utgången.

Betygsätt gärna passet i appen. REJTAMITT PASSI APPEN


