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Opgrader til Microsoft 365

7 grunde til at
opgradere til Microsoft 365

De 7 største grunde til at opgradere
til Microsoft 365
Ikke blot fremtidens, men også nutidens arbejdsplads kræver de værktøjer, som du
får med Microsoft 365. Vi har her samlet de 7 største grunde til at opgradere hertil.

1

Markant højere sikkerhed på beskyttelse af identiteter
Tilføjer du det ekstra sikkerhedslag, der er i Microsoft 365 sammenlignet med Office 365, beskytter du dine brugeres login markant bedre. I dag bliver et login brugt mange flere steder end
førhen. Og det betyder, at medarbejdernes identitet er i spil på mange forskellige cloudtjenester.
Det øger behovet for sikkerhed.

2

Markant højere sikkerhed på beskyttelse af data
Der er markant højere sikkerhed på beskyttelse af data i Microsoft 365 bl.a. på grund af en række
af de sikkerhedsfeatures, vi har gennemgået i kapitel 2.
Det gælder både sikkerheden for den enkelte brugers persondata, og sikkerheden for den enkelte virksomhed i forhold til fortrolige dokumenter og adgangen til netværket.

3

Konsolidering af produkter
I Office 365 vil funktioner som antivirus, 2-faktor beskyttelse og device manage-ment i dag blive
leveret fra tre forskellige producenter, hvilket medfører tre forskellige portaler eller dashboards
at kigge ind i for at få overblik. I Microsoft 365 er Microsoft ene producent, og det giver naturligt
et bedre overblik. Dét, der i dag populært kaldes ”single pane of glass”.

4

Stærke synergier og snitflader
Da det er Microsoft, vi bruger til leverancen af sikkerhedsprodukterne, så er det bygget ind i
produkterne fra starten af. Tingene spiller sammen helt naturligt. Derfor behøver du ikke bruge tid og kræfter på integrationer, som du ville være nødt til, hvis du bruger mange forskellige
producenter.

5

Højere produktivitet blandt medarbejderne
Det er selvfølgelig en påstand, men vi mener, der er noget om den. I Microsoft 365 har medarbejderne kun ét login, som de kan bruge til alle de forskellige systemer. Det mindsker ganske
enkelt mængden af bøvl for den enkelte, og samtidig gør det brugerne mere mobile. De kan være
direkte på virksomhedsnetværket – også når de er udenfor virksomhedens fire vægge.

6

GDPR-dashboard
Der bliver brugt rigtig meget krudt på GDPR-compliance i virksomhederne. Derfor er al hjælp
kærkommen. I Microsoft 365 findes der et såkaldt GDPR-dashboard, der gør det lettere at håndtere persondata og handle på forespørgsler fra kunder og samarbejdspartnere, der ønsker at få
indsigt i hvilke data, du opbevarer om dem.

7

En god businesscase
Som vi så i eksemplet tidligere behøver en opgradering til Microsoft 365 ikke være en stor økonomisk belastning. Og det er vigtigt at huske på, at en god business case ikke altid handler om
besparelser og kroner og øre. Det handler også om de features og den øgede sikkerhed, de får
– for pengene.
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Vil du gerne vide mere?
Kontakt os og hør mere om dine fordele ved at
opgradere til Microsoft 365.
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