4 værdifulde fordele
ved et Microsoft 365
Governance tjek
Du har sikkert mange dygtige medarbejdere og de er sikkert rigtig gode til at bruge
værktøjerne i Microsoft 365, men har du øje for at de ikke altid har helt styr på
sikkerheden?
Microsoft 365 giver os helt nye muligheder for vidensdeling og samarbejde.
Alt kan deles med alle, på kryds og tværs af afdelinger
og virksomheder. Løsningen giver altså din virksomhed et hav af fordele, men er du
opmærksom på, at Microsoft 365 er en åben platform, hvor brugere har mulighed for
at dele alt med lige dem de vil? Det kan hurtigt løbe løbsk og have konsekvenser.
Når der ikke er fuld kontrol over virksomhedens Governance, risikeres en lang række
følger. Faren kan være at data går tabt, at lovgivninger
brydes, at informationer havner i de forkerte hænder eller at data flyder rundt mellem
eksterne platforme. Dette kan kræve enormt store oprydningsprojekter.
Hav derfor fokus på it-sikkerheden, hvis du vil sikre succes i arbejdet med Microsoft
365. Her får du 4 værdifulde fordele ved at få et Governance tjek.

1 / Øget sikkerhed: Kom sikkerhedsbruddet i forkøbet
I et Governance forløb gennemgåes opsætningen af jeres Microsoft 365 løsning fra A-Z, så
I kommer på forkant med både sikkerheden og mulighederne. I får
en grundig og struktureret gennemgang, der sikrer at I overholder virksomhedens overordnede
retningslinjer. Med en funktion der automatisk scanner alt jeres data, får i en indbygget
opmærksomhed på personfølsomme informationer og GDPR overholdes over hele linjen.

Yderligere sikres det at sikkerheden er i top og at der er styr på hvem der har adgang og
rettigheder til hvad, så fortroligheden overholdes. Du får overblik over om dine medarbejdere
bruger andre cloudløsninger, hvor de også lagre informationer. Eksempelvis Dropbox,
Google Drive, iCloud Drive etc.
Dette er relevant at have for øje, så I altid ved hvem der har adgang til hvad. Ved at øge
sikkerheden, undgår I også i højere grad it-kriminalitet og ubudne gæster.

2 / Gearet til vækst: Microsofft 365 følger med, når din virksomhed forandre sig
Er din virksomhed i vækst eller er det målsætningen at den skal vækste på et tidspunkt, er det
essentielt at have styr på sin Governance.

Forandring et sted kalder ofte på nye tiltag andre steder og i takt med at virksomheden
vækster, bliver behovet større for at strømline processer. Hvis der åbnes nye afdelinger, hvis
nye lokationer tages i brug eller hvis antallet af ansatte er stigende, er det yderst relevant at
virksomhedens processer og arbejdsgange, er ens på tværs af disse.
Med et Governance-forløb sikres det at GDPR-regler overholdes og at der er fuld kontrol over
hele virksomhedens data, også når der sker forandringer.
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3 / Fuld kontrol over Teams: Struktureret og gennemtænkt kontrol af Teams
Teams er blevet en integreret del af mange menneskers hverdag. Men nogle virksomheder har
ikke helt styr på, hvad der er den mest hensigtsmæssige brug af Teams. Det er vigtigt
at du har kontrol over alle oprettede teams og ved hvilke dokumenter, der er delt
og hvilke informationer der gemmer sig i dem. Blandt andet skal der tages højde for, om der er
følsomme data i Teams, hvem der er inviteret ind, hvor længe de har adgang til Teamet og om
der er en udløbsdato. Ved at udnytte og anvende funktionerne i Teams, er det muligt at
kontrollere hvem der har adgang til hvad og samtidig sikre, at eksterne sagtens kan tilgå et
Team, uden at få adgang til indhold, de ikke burde.

Ved eksempelvis at anvende en formular, hvor medarbejdere kan skrive hvilket Team
de ønsker oprettet, hvem der skal have adgang og om det skal have en udløbsdato, sikrer du at
der er overblik over, hvad der er delt med hvem. Når der inviteres eksterne ind i et team, kan
det gøres ved hjælp af en velkomstmail, der forklarer den inviterede præcis hvad
vedkommende er inviteret til at deltage i. Det betyder at der er styr på rettigheder, adgange og
deling.

4 / Bliv specialist: Løbende viden om nye funktionaliteter, værktøjer og muligheder
Når du forlader et Governance forløb, går du derfra med et komplet overblik over alle
muligheder og funktionaliteter i Microsoft 365. Din virksomhed har fået sat nogle overordnede
retningslinjer og strukturer, så alle medarbejdere kan arbejde frit under de faste
rammer, som I selv har besluttet.

Du får løbende status og justeringer, som giver tryghed og høj Governance. Når du tager de
vigtige sikkerhedsmæssige beslutninger, vil det blive afspejlet direkte i opsætningen af Microsoft
365. Du skaber dermed en god og sikker ramme for fleksibel brug af digitale redskaber.
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Grib muligheden og…
… få hjælp til hvilke regler skal lægges ned over jeres løsning.
… styrk sikkerheden af jeres data og undgå ubudne gæster.
… få kontrol over teams så I undgår rod.
… lær at udnytte de services og værktøjer der allerede ligger i 365.
… få hjælp til sikker styring.
… undgå at data ikke går tabt eller havner i de forkerte hænder.
… sikre at lovgivninger overholdes.
… skab god og sikker ramme for brug af værktøjerne i Microsoft 365.

Ring eller skriv og så tager vi en uforpligtende snak om jeres behov
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