
Fedt! Hvem vil være
interesseret i det?

Din afdeling?

Dit team?

Din chef?

Virksomheden?

Hjælp dine kollegaer
med at filtrer i ”støjen”

ved at bruge
navne og #hashtags

Nogen udenfor
virksomheden?

Din afdeling?

HAR DU NOGET
DU GERNE VIL DELE? 

OK
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JAJA
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NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

SKYPE

YAMMER

YAMMER

KALENDER

SHAREPOINT

TEAMS

”Hvad sker der i dag” boksen i Skype
Business er en nem måde at vise dine
kollegaer hvad du arbejder på i dag. 

Husk!

Tip til Skype!

Hvis du har fri, eller er på ferie, så indstil
din Skype status til ”Ikke til stede”

► Fortæl gerne detaljer om hvor du 
     befinder dig i den interne besked.
► Hold dine beskeder korte og indsæt
     altid en alternativ måde du kan 
     kontaktes på.  

Pas på her!

Glem ikke!
► Når du booker et møde, skal du 
     sikre dig at booke rummet og 
     inkluderer dit personlige 
     Skype link til udefra kommende
    deltagere. 

► Når du tager en fri dag, skal du 
     sikre dig at vælge ”sted” 
     ”Ikke på kontoret.  

Husk NU!
► Hvis det er vigtigt at alle skal se det, er en 
     e-mail nok dit bedste sats.

► For interesante opdateringer omkring 
     konkurrencer, tanker om dit arbejdsområde 
     eller sjove arbejds-relaterede artikler, 
     brug Yammer.

Hvem vil du gerne 
spørge?

En enkelt person?

Kan det vente?

Dine kollegaer?

En afdeling eller
et af dine teams?

Hele firmaet?

Hjælp dine kollegaer
med at filtrer i ”støjen”

ved at bruge
@navne og #emner

Er det et dokument
eller andet indhold

du har kreeret?

Du er nu kommet til
vejs ende, vi kunne
ikke komme i tanke 

om flere ting.

VENT! Vi har helt
glemt at komme

omkring Kalender

Hvem lavede du
det for?

Din chef?

Et projekt?

Alt efter hvor du skal 
bruge dit indhold, 
har du måske
ikke retighed til at
kopierer indhold du
har fundet på internettet
og gemme det på din
virksomheds server.

Er det hvor du er 
i dag?

YAMMER

Er det en
hundevideo?

Pas på her!
De fleste virksomheder beder
ansatte om at skrive under på en
aftale om at de vil bruge
arbejdsredskaber til arbejde.
Du må hellere sende den video
eller link fra din egen e-mail adresse.

Er det en opdatering
af hvad du arbejder

på lige nu?

Er det et spørgsmål?

Er det noget 
information du 

har fudet på nettet?

Refererer du til
indholdets kilde?

SKYPEMAIL

MAIL

SHAREPOINT

TEAMS

ONEDRIVE

Pas på her!
Nogen virksomheder giver
ikke tilladelse til at 
OneDrive bliver brugt 
sammen med eksterne 
partnerer. Du har
måske et Intra-net du 
skal bruge i stedet for.

OFFICE 365 HAR FÅET DIG TIL AT UNDRE DIG OVER: 

HVAD
DU SKAL 
BRUGE OG
HVORNÅR?
Du samarbejder med mange af dine kollegaer hver eneste
dag, og du vil gerne være sikker på at de ved hvad du arbejder med,
ser hvad du producerer og har adgang til den information du synes de mangler.

Den her guide vil hjælpe dig med at vurderer hvordan du skal bruge Office 365’s
mange forskellige redskaber og i hvilken sammenhæng du skal bruge redskaberne. 

FØR DU 
STARTER

HVAD ER DER I DIN
VÆRKTØJSKASSE?
Før vi begynder, lad os tage et
hurtigt kig på hvilke værktøjer
du har i din værktøjskasse (  )

MAIL

KALENDER

YAMMER

SKYPE FOR
BUSSINESS

ONEDRIVE

SHAREPOINT

TEAMS

Her kan du 
sende og 
modtag e-mails

Book aftaler
og del kalender
med kollegaer 

Dit mikro
blog værktøj

Chat værktøjet
blandt kollegaer

Del filer i skyen

Arbejd i Word,
Excel osv. 
i skyen

Opret små teams
start samtaler,
del arbejde, 
noter & kalender

 +45 6988 4939  I info@fiksit.dk I Eli Christensensvej 49 I 7430 Ikast

Følg Fiks IT: Facebook - https://www.facebook.com/fiksitikast/ 

Følg Fiks IT: LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/fiksit/


