Microsoft Teams
Adoption Workshop
Har ni börjat jobba via Microsoft Teams? Använder ni Officeprogrammen i Microsoft 365 till fullo så att ni får ut mesta
möjliga kapacitet? Ta hjälp av Storyals för att identifiera en
adoption-strategi som passar just er organisation, så att ni kan
öka effektiviteten och jobba smartare.

Storyals hjälper organisationer
jobba smartare och mer effektivt
med digitala verktyg.

Översikt

Innehåll

När en organisation går över till att
jobba med Microsoft Teams uppstår
ofta massor av frågor. Hur
kommunicerar vi på bästa sätt? Vilka
verktyg använder vi? Hur använder vi
dem och i vilka sammanhang?

Introduktionsmöte (1 timme)

Vi hjälper er i processen mot en mer
effektiv digital arbetsplats och
erbjuder en Microsoft Teams
Adoption Workshop där våra
adoptions- och produktivitetsexperter
vägleder och identifierar en plan
framåt som passar just er.

Inspirationsworkshop för beslutsfattare

•
•
•
•
•
•

Nulägesanalys
Målsättning
Nyckelpersoner
Pågående projekt
Datum
Agenda

(3 timmar)
• Målsättning
• Drömscenario – vad är möjligt?
• Användarscenarion – hur påverkar det
medarbetare?
• Sponsorer – vilka behöver stå bakom detta?

Definiera Personas & Scenarier (2 timmar)
•
•

Varför välja Storyals?

Scenarier
Personas

Planeringsmöte (2 timmar)

För att identifiera möjlig åtgärdsplan:
• Ambassadörsprogram
• Kompetenshöjning
• Kommunikationsplan
• Adoptionsplan

Vi tar er digitala arbetsplats till nya
nivåer med väldokumenterad
erfarenhet och expertis inom
adoption. Vi hjälper er identiera
behov och utarbetar
skräddarsydda strategier för att
lyfta den digitala kompetensen.
Med våra unika utbildningslösningar får organisationer
tillgång till storybaserade
videoserier och material som
sätter kunskapen i relevanta
sammanhang.
Vi inspirerar, motiverar och
utbildar människor att helt enkelt
jobba smartare!

”Den metod Storyals använder passar bra ihop
med vår kultur – hur vi värderar samarbete och
utbildning baserad på verkliga situationer. Det
hjälper oss även att få insikt i hur vi arbetar –
att skapa medvetenhet. Finns det ett bättre,
smartare och enklare sätt att göra saker? Ett
sätt som löser problem och sparar energi?”
Catharina Jogården,
Business Transformation Manager NCC
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