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O365 – Hovsa..!
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Scenarie 1
• Ledelsen har ingen 

strategi og politik
• Medarbejderne gør 

som de altid har 
gjort

• Intet nyt sker

Scenarie 2
• Ledelsen har ingen strategi og 

politik
• Medarbejderne begynder at 

bruge O365 til alle mulige 
former for samarbejde og 
videndeling

• Data og dokumentation 
befinder sig nye og uforudsete 
steder

Scenarie 3
• Ledelsen har en strategi og 

politik 
• Medarbejderne uddannes 

og motiveres til specifikke 
typer anvendelse

• Andre typer anvendelse 
frarådes/blokeres.

I Devoteam Artiklen Office 365 – ”Hovsa!” af 
Lene Kirk Schad, får læseren et vigtigt indblik i 
klassiske do’s and dont’s på rejsen til O365.

https://dk-managementconsulting.devoteam.com/artikler/office-365-hovsa/


Teams adoption 1.0
{As is}

Teams er slutbrugerens
mødeplatform
• Teams er organisationens online mødeplatform
• Mail korrespondancer & CC kultur er den primære kommunikationsform
• Filer vedhæftes og sendes rundt med mail.
• Teams anvendes i nogen grad til chat, dokumenthåndtering og projektorganisering.
• Frontline-workers / ‘varmehænder’ er ikke IT-mobile 
• Brugere er medlemmer af mange inaktive teams. 
• Sporadisk adoption af tilknyttede O365 applikationer
• En udefineret eller uoverskuelig proces at få applikationer godkendt til brug i 

organisationen.

It-organisationen yder
support
• ITSM og serviceejere yder support til Teams som en mødeplatform
• Der er blokeret for anvendelsen af 3. parts applikationer
• Der er ikke fastsat en lifecycle mgmt. proces for inaktive Teams
• Skræddersyet & manuel vedligeholdelse af knowledge mgmt. 
• Intet/uoverskueligt roadmap for integration af 3. parts applikationer & 

forretningsapplikationer



Teams 
Appkataloget

Et udstillingsvindue af applikationer, 
som er utilgængelige for 
slutbrugeren.

En udefineret eller uoverskuelig 
proces at få applikationer godkendt til 
brug i organisationen.

En opfattelse af IT som reaktiv eller 
stopklods for forretningen.



Modern Workplace 2.0

Modern Workplace 2.0 Roadmap

Kommunikation Support

Knowledge 
mgmt.

Ledelses 
forankring

Træning Automation

TBDApplikationer

Governance



Modern workplace 2.0
{‘to be’}

Teams er 
slutbrugerens 
primære arbejdshub

IT-organisationen 
anvender data til at 
agere proaktivt

• Møde aktivitet
• Virtuelle Workshops
• Dokumenthåndtering -

internt & eksternt
• Projekt organisering
• Telefon platform
• Intranet & 

informationshub
• Knowledge & supporthub
• Slutbruger 

empowerment
• 3. parts applikationer & 

Forretningsapplikationer

• Rapportering anvendes 
til benchmarking & 
KPI’er

• IT Organisationen 
agerer proaktivt over 
for forretningen

• Elimineringen af 
‘skygge it’

• O365 lifecycle mgmt.
• Evergreen Knowledge 

mgmt.



Teams Admin Portal
Manage Apps

Se status for apps på org. niveau 
Blokere eller tillade apps på org. 
niveau 

Se hvad applikationen beder om 
tilladelse til i din organisation
Microsoft 365 certified / Publisher 
attestation.

Godkende eller uploade nye 
brugerdefinerede apps til din 
organisations appkatalog.



Forretnings 
behov opstår Opret en RFC

Se 
status på App 

backlog

slutbruger

ITSM-Team Afslut RFC

Afvisning af RFC

Opret på backlog

Godkend / 
afvis RFC

Placer system 
ejerskab

Udfyld it-
sikkerheds 
vurdering 

Godkend / 
afvis

Driv 
implementering

Implementering 
af RFC

Gennemført 
RFC

0365 
Admin

CAB

Systemejer
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0365 
Admin
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DEVOTEAM 

Devoteam

Erfaring fra stor skala Dybt branche & 
organisations 
kendskab

Trusted advisor Big Devoteam

Best in class på
distancen

ITSM, ESDH, Risk and 
Compliance 
eksperter

Microsoft Gold 
Partner



Spørgsmål?



Tak for i dag 
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