
KommITs

Se till att vara utrustad för 

förändring och kom ihåg att dra 

nytta av det du har i dagsläget.



Vad påverkar förändringen?

Vem är det

som arbetar?

Personer födda 

efter 1982 kommer 

att utgöra 75% av 

arbetsstyrkan 

år 2025.

Cyberhotbilden

Under 2016 utsattes 

mer än 3 miljarder 

kunddataposer för 

dataintrång.

Förändringstakt

Nära 90% av alla 

chefer anser att deras 

branscher kommer 

att förändras av 

digitala trender.

Hur vi arbetar

41% av de anställda 

säger att de spenderar 

mer tid borta från 

skrivbordet än de 

gjorde för två år 

sedan.

Kreativitetens roll

72% av anställda 

anser att deras 

framgång beror på 

deras möjligheter

att vara kreativa.

”The butterfly effect”



Mission
Göra det möjligt för 

kunderna att fokusera 

på sin kärnverksamhet.

Vision & mission.

Vision
Vara kundernas 

förstahandsval och sätta 

standarden för effektiv 

och hållbar IT.



Customer Technology

Evangelists

Vi levererar goda nyheter till våra kunder.

5,000

100,000

350,000

… KRÄVER ETT BOLLPLANK 

SOM DU KAN DISKUTERA LÖSNINGAR MED…

ETT STORT ANTAL 

UTMANINGAR…
…PÅ EN STRATEGISK NIVÅ.



Var börjar man?

Gör en plan

Vad är nuläget?

Vilka behov har vi?

Finns det verktyg?

Vem vill ha förändring?

Vem vill förändras?

Vem vill leda förändringen?



Ett arbetssätt passar inte för alla medarbetare

SMS



Framgångsfaktorer.

Intressenter

• Rekrytera verkställande 

sponsorer

• Skaffa hjältar

Scenarion Medvetenhet Utbildning

• Prioritera era scenarion

• Definiera framgångs-

kriterier

• Genomför gemensam 

kampanj

• Utför lanseringsevenemang

• Utbildning av användare

• Supporten redo



Använda…

<insert text here>

Som någon inom…

<insert text here>

Jag vet att
det  fungerar

framgångsrikt när….

<insert text here>

Scenario ett

Vill jag….

<insert text here>

Som någon inom… Vill jag Använda Jag vet att
det fungerar

framgångsrikt när

<insert text here> <insert text here> <insert text here> <insert text here>

Baserat på diskussioner med intressenter om tänkbara scenarios 
kan du fylla i mallen nedan. 



Använda…

(Specifik app eller
Teknik)

Som någon inom…

(Team)

Osäker på hur du ska börja?

Vill jag….

(Beskrivning av vad

jag vill göra)

Som någon inom

Vill jag Genom att använda Jag vet att
det  fungerar

framgångsrikt när

försäljning

ha en enda version av vår
offertmall som alla har tillgång

till snarare än att behöva
hantera flera versioner som

cirkulerar på mailen.

en SharePoint-sida kan vi lagra
filer centralt och enkelt dela en
enda version av vår offertmall. 

Mallen kan också justeras
centralt med hjälp av Word 

eller PowerPoint.

mitt säljteam smidigt kan
skicka offerter vilket säljarna

mer tid att stänga affärer.

För att hjälpa dig identifiera olika affärsscenarier, överväg att använda mallen nedan



Scenario

Hitta någon med viss förmåga

Fråga något, vet inte vem

”Brainstorming”

Var skall mötesanteckningar lagras 

och delas

Mötesanteckningar

Ha en chatt i realtid

Var skall jag lagra filer

Spåra projektaktiviteter

Var skall jag dela en video

Boka ett möte

Att-göra-listor

Formulär

Presentation

Visa data

Flöden och organisationsschema

Meddelanden



Dustins tjänster och lösningar.

MODERN 

WORKPLACE

WORKPLACE 

SOFTWARE 

AS A SERVICE

COLLABORATION

CLOUD SERVICES

INFRASTRUCTURE

BACKUP AS A

SERVICE

DISASTER RECOVERY 

AS A SERVICE

NETWORK 

AS A SERVICE

COMMUNICATION

WIFI 

AS A SERVICE

ON-SITE SERVICES

FIREWALL 

AS A SERVICE

SECURITY

END POINT 

SECURITY

END TO END 

SECURITY

> 300 CONSULTANTS - Level 1-5

CUSTOMER TECHNOLOGY EVANGELISTS

MULTI-LANGUAGE - SUPPORT 24/7 

PRINT

AS A SERVICE

PRINT

MANAGED PRINT

TONER ON

DEMAND

WORKSHOPS



Goda nyheter.

Vilken utmaning du än står inför ser 

våra Customer Technology Evangelists 

till att du har allt du behöver för att fatta 

rätt beslut.

Kom och prata om dina utmaningar 

över en glass. 


