
Tips & tricks i 
Office 365
Smarta tips som kan göra stor skillnad för 
ditt företag
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Introduktion
Du och dina kollegor är förmodligen några av de 
1,2 miljarder personer världen över som använder 
Office 365 och program som Word, Excel, Outlook och 
PowerPoint. Men Office 365 erbjuder så mycket mer 
som kan vara ett stöd för ditt företags föränderliga 
behov och utmaningar. Avancemang inom allt från 
Business Intelligence-program till kommunikations- 
och samarbetslösningar har förändrat hur vi lever 
och arbetar. En övergång till molnet kan gynna ditt 
växande företag mer än något annat, vare sig det 
handlar om säkerhet, hantering av mobila enheter eller 
arbete på distans.

I den här e-boken får du konkreta tips kring hur 
du drar nytta av specifika Office 365-program 
inom 6 viktiga områden: mobilitet, samarbete, 
kommunikation, säkerhet, produktivitet och insikter.
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Kapitel 1

Mobilitet 
underlättar i 
vardagen
Med premiumversioner av Word, Excel och PowerPoint, samt ett gränssnitt som 
är anpassat för Android- och iOS-enheter, kan alla göra sitt allra bästa med 
hjälp av Office 365 – såväl på kontoret som på distans.



”Personer från 
millenniegenerationen har 
klargjort att flexibilitet i arbetet 
är mycket viktigt. Och vi tror att 
när du respekterar individer för 
vilka de är och hur de fungerar, så 
ökar det produktiviteten betydligt. 
Genom att tillhandahålla de 
molnbaserade komponenterna i 
Office 365 kan vi skapa ett friare 
och mer flexibelt komplement till 
den fysiska arbetsplatsen.”

Carl Dawson
IT-chef, Marks & Spencer
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Word

Lägga till 
kommentarer i Word 
med mobilen
Behöver du ge feedback till en kollega när du är på 
väg till eller från jobbet? Med Word-mobilappen kan 
du redigera dokument på din Android eller iPhone.

Så här lägger du till en kommentar.
Tryck var som helst i dokumentet och klicka på 
Redigera.

Skriv kommentaren. Om det är första gången du 
lägger till en kommentar ombeds du att ange ett 
användarnamn så att andra vet vem som har redigerat 
dokumentet.

Mobilitet underlättar i vardagen
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Excel

Fyra genvägar i Excel 
som snabbt blir 
favoriter
Tänker du att Excel bara kan användas på en dator? 
Då tänker du fel. Nästan allt som kan göras i Excel på 
en dator kan du också göra på en smartphone eller 
surfplatta.

1. Formler
Beräkna formler i mobilappen genom att trycka på 
fliken Formler.

2. Enkel filåtkomst
Spara Excel-filer till OneDrive för att komma åt dem 
snabbt och enkelt från alla enheter.

3. Inbyggt tangentbord
Det är enkelt att lägga till formler med surfplattans 
inbyggda tangentbord.

4. Rekommenderade diagram
Funktionen Rekommenderade diagram är perfekt 
för mindre skärmar och gör det möjligt att snabbt 
visualisera data med några få klick.

Mobilitet underlättar i vardagen
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PowerPoint

Fördelarna med 
mobilt PowerPoint
Förbered presentationen på väg till mötet
Behöver du göra ”sista minuten”-ändringar i din 
presentation på väg till mötet? Använd PowerPoint-
appen och gör dem på din smartphone eller surfplatta.

Anteckningar nära till hands
Läs presentationsanteckningarna direkt från mobilen.

Slipp sladdarna
Du slipper krångliga kablar och sladdar. 
Föredragshållarvyn ger dig full kontroll över vad 
åhörarna ser och visar bara stödanteckningar på 
surfplattan. Med nya funktioner för pennanteckningar, 
laserpekare och markeringar kan du fokusera helt och 
hållet på själva presentationen.

Ha koll på huvudpunkterna
Gör pennanteckningar för att understryka 
huvudpunkter.

Mobilitet underlättar i vardagen
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OneDrive

Det har aldrig varit 
enklare att dela
OneDrive ger enkel åtkomst till filer så att du 
kan arbeta var du än är och dela arbetet med 
andra, oavsett var de befinner sig. Det går att 
förhandsgranska mer än 270 vanliga filtyper, bland 
andra PDF, Photoshop PSD, Illustrator AI, Visio och 
medicinska DICOM-bilder. Du kan även streama video 
på begäran utan att behöva vänta på nedladdning.

Du kan dela filer med andra som enkelt och säkert 
kommer åt dem. Dela en fil eller mapp med vissa 
personer eller skicka en länk som ger åtkomst för alla 
som behöver det, inom eller utanför organisationen. 
Du bestämmer dessutom hur länge åtkomsten 
ska finnas via länken, och du kan se och ändra 
behörigheter som du har beviljat.

Mobilitet underlättar i vardagen



10

Microsoft Teams

Kommunicera i realtid
Allt fler organisationer har medarbetare på olika 
platser, och med Microsoft Teams får du en 
möteslösning med många funktioner där alla kan vara 
med. Deltagarna kan bland annat lägga till Office-
filer - såsom PowerPoint-filer med animeringar - via 
datorn eller mobilen för samtal eller chattar.

Mobilitet underlättar i vardagen



11

Sway

Ta kreativiteten med 
dig
Med Sway kan du snabbt och enkelt skapa och 
dela snygga, interaktiva rapporter, presentationer, 
personliga berättelser och mycket mer i din mobila 
enhet. Lägg bara till ditt innehåll så sköter Sway resten.

Skapa snabbt
• Starta en Sway-yta från foton i din mobila enhet.
• Starta en Sway-yta genom att välja en mall.
• Du kommer åt ditt innehåll oavsett var du är och 

kan fortsätta redigera dina Sway-ytor när du vill.

Det går snabbt och lätt att samarbeta med andra 
om Sway-ytor
• Redigera samtidigt med andra i närheten på din 

iPhone.
• Dela en redigeringslänk med andra så att de 

får tillgång till Sway-ytan på sina mobila eller 
stationära enheter.

Enkelt att lägga till material
Du kan använda vilka foton eller videor du vill från din 
mobila enhet.

Enkelt att dela med andra
Sway-ytorna har integrerade alternativ för delning 
mobilt. Skicka bara en länk till någon så kan de se det 
du har skapat utan att registrera sig eller behöva ladda 
ner mer programvara.

Mobilitet underlättar i vardagen
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Yammer

Koppla samman hela 
företaget
Med Yammer kopplas hela arbetsstyrkan samman, från 
VD:n till kollegorna i fronten. Det skapar engagemang 
och möjliggör delning och transparens – oavsett var 
någon befinner sig i organisationen eller världen.

Med Office 365 är du och ditt team alltid beredda – oavsett vad arbetet kräver.

Mobilitet underlättar i vardagen
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Kapitel 2

Samarbeta 
mera
Med Microsoft Teams kan medarbetarna samarbeta 
från början till slut. De kan dela mötesanteckningar, 
samarbeta med närhetsdelning, redigera dokument 
samtidigt i realtid, hämta uppdateringar och komma 
åt filer. Och ingen kommer att halka efter.
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Samtidig redigering på solid grund
Samarbete är en av nyckelkomponenterna i Office 365, och med funktionen för samtidig redigering 
i realtid kan medarbetarna enkelt dela sina idéer och lägga till kommentarer direkt i ett dokument. 
I den förbättrade versionshistoriken går det att visa, godkänna eller avvisa ändringar, eller välja att 
återgå till tidigare versioner så att inget tappas bort. Nya funktioner ger en bättre upplevelse för 
samarbete i realtid om en presentation.

Samarbeta mera
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Word

Samtidig redigering på solid grund

Kom igång
Börja använda samtidig redigering i realtid genom att spara ett Word-dokument till OneDrive. Klicka 
sedan på knappen Dela högst upp till höger i fönstret. Delningen är likadan vare sig du delar på 
webben, i Explorer i Windows 10 eller Windows 7, eller i Finder på Mac.

Bjud in kollegor
Du kan dela och samarbeta i filer och innehåll med personer inom eller utanför organisationen, även 
om de inte har Office 365.

Samarbeta mera
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Aktivera samtidig redigering i realtid
När dina kollegor loggar in och arbetar i dokumentet i 
Word eller Word Online visas deras ändringar direkt.

Samarbeta utan något krångel
Du och din arbetsgrupp kan skapa utkast, kommentera 
och redigera arbeten i realtid. Lägg till eller besvara 
kommentarer bredvid texten som diskuteras så att 
dina kollegor kan följa med i konversationen.

Samarbeta mera
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Excel

Samtidig redigering 
på solid grund
Se övergripande dokumenthistorik
Öppna fönstret Historik genom att klicka på Arkiv > 
Historik. Här finns information om när filen skapades 
och när den ändrades senast.

Se vilka som har arbetat i en fil
Alla revideringar listas efter datum och visar namnet 
på de personer som har utfört dem. På så sätt kan du 
följa upp ändringarna med relevanta personer.

Se hur filerna utvecklas över tid
Klicka på en version för att öppna den och undersöka 
hur den skiljer sig från senare versioner av samma fil.

Återställ tidigare versioner
Om du vill återgå till en tidigare version av en fil klickar 
du bara på Återställ så återställs dokumentet till hur 
det såg ut då.

Samarbeta mera
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PowerPoint

Samtidig redigering 
på solid grund
Se vem som gör vad
I det övre högra hörnet på skärmen visas vilka som 
arbetar i filen och var i dokumentet de befinner sig. 
Med ett klick går du direkt till de bilder de arbetar på.

Starta videochattar
Genom att klicka på en persons miniatyrbild och 
logotypen för Skype kan du starta en gruppchatt och 
diskutera projektet ni samarbetar kring.

Visa dokumentaktivitet
I aktivitetsfeeden visas en komplett historik över de 
ändringar som gjorts i dokumentet, vilket gör att du 
vid behov kan återgå till tidigare versioner.

Kommunicera via kommentarer
Trådade konversationer och snabbknappar gör att du 
snabbt kan svara på eller lösa kommentarer.

Samarbeta mera



19

Outlook

Tips för att bifoga 
filer
Det är enkelt att dela filer i Outlook 2016 med 
den förbättrade funktionen för bilagor.

Dela enkelt genom att ladda upp bilagor
Du kan skicka filer som vanliga bilagor 
eller ladda upp dem direkt från Outlook till 
OneDrive eller en SharePoint-gruppwebbplats, 
så att alla kan komma åt, visa och redigera 
samma version.

Välj från nyligen använda filer
När du bifogar en fil med ett 
e-postmeddelande visas en lista över de 
dokument du har jobbat på senast. Därmed 
behöver du inte söka efter filen som ska 
bifogas.

Microsoft Teams

Två sätt att 
samarbeta 
smartare med 
Microsoft Teams
Microsoft Teams gör det enklare att 
kommunicera – med verktyg för samtal, möten 
och chatt på ett och samma ställe.

1. Chatta med alla som deltar i projektet 
samtidigt
Starta ett samtal eller en video från Teams.

2. Chatta med gäster
Nu kan du bjuda in gäster på ett säkert sätt till 
Teams och låta dem delta i chattar, möten och 
samtal.

Samarbeta mera
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SharePoint

Två saker du bör veta om SharePoint
Vare sig ni inleder ett samarbete om en ny produktstrategi, en säljpresentation eller ett viktigt 
företagsinitiativ finns arbetsgruppens material samlat med SharePoint. Det är lätt att komma åt och 
dela filer, webbplatser och material för arbetsgrupper och organisationer.

1. Samla arbetsplatsen
SharePoint ger en samlad upplevelse så 
att medarbetarna kan dela med sig av sina 
kunskaper och samarbeta om filer, data, 
konversationer och anteckningar de behöver.

Börja dagen på SharePoint-startsidan där 
du får en översikt över arbetsgruppernas 
aktiviteter. Kom igång snabbt med enkel 
navigering till dina webbplatser och få en 
överblick över vad som är viktigt för tillfället.

2. Dela och arbeta tillsammans
När du lägger till SharePoint-sidor som 
flikar i Microsoft Teams kan du länka till 
nyhetsartiklar eller din arbetsgrupps startsida. 
Mer integrering mellan SharePoint och Teams 
innebär mer åtkomstmöjligheter för dina 
medarbetare.

Lägga till SharePoint med Teams

1. På Microsoft Teams-kanalen klickar du 
på + för att lägga till en flik.

2. Välj SharePoint.
3. Välj webbplatsen eller använd en 

SharePoint-länk.
4. Om du använder en SharePoint-länk 

bör du ge den ett namn som är lätt att 
använda för Teams-fliken OneNote.

Samarbeta mera
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Samtidig redigering är som 
brainstorming – fast bättre
Under ett möte kan flera personer snabbt anteckna idéer samtidigt i ett delat OneNote-dokument. 
Behöver du följa upp en idé med någon? Ändringarna markeras alltid med författare så det är enkelt 
att se vem som skrev vad.

Sway

Smartare samtidig redigering 
med närhetsdelning
Med funktionen "Sway-ytor i närheten" kan två personer som befinner sig nära varandra direkt börja 
redigera samtidigt i samma Sway-yta. Bjud helt enkelt in en kollega i listan över Sway-användare i 
närheten genom att skicka en delningsinbjudan. Du och din kollega kan då redigera samma Sway-yta, 
och allt kan göras i Sway-appen. Tillsammans kan ni enkelt integrera material från era mobila enheter 
(som foton och videor) under konferensresan, vid kundbesök och mycket mer. Det behövs bara Wi-
Fi eller Bluetooth-anslutning för att använda funktionen för Sway-ytor i närheten, så den fungerar i 
princip överallt.

Med delningsfunktioner i iOS kan du dela din Sway-yta direkt från en iPhone eller iPad till ett mejl, 
sms, inlägg i sociala medier eller en OneNote-anteckningsbok. Det gör det enkelt för dig att dela dina 
snygga, interaktiva presentationer.

Samarbeta mera
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Yammer

Yammer för samman 
företaget
Yammer är det bästa verktyget för att få en 
sammankopplad organisation, få fram idéer och dela 
beprövade metoder för större initiativ.

Samla arbetsgruppen på en virtuell plats
Skapa grupper så att olika idéer kan samlas in 
oberoende av tidszoner, geografi och befattning inom 
företaget.

Samarbete och innovation utan gränser
Med Yammer får du en plattform där människor kan 
samarbeta, utnyttja de samlade kunskaperna för att 
lösa problem och fatta bättre beslut, snabbare.

Mäta framsteg
Följ och utvärdera framstegen hos arbetsgruppen för 
att hjälpa nya medlemmar att komma igång snabbt 
och få mer stöd från ledningen.

Med Office 365 vet alla vad de ska göra.

Samarbeta mera
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Kapitel 3

Kommunikation 
är a och o
En effektiv kommunikationsstrategi är kärnan i en välfungerande arbetsgrupp. 
Med Office 365 får medarbetarna kontroll över konversationerna, från att inleda 
dialoger mellan två personer till att hålla gruppmöten, och de kan delta fullt ut 
oavsett var de befinner sig.



”De nya funktionerna för 
röstkommunikation och möten 
i Office 365 gör lösningen 
ännu mer användbar och 
komplett. Det ger en mycket 
lättanvänd samarbetsmiljö för 
att kommunicera i ett företag 
med global närvaro. Bättre 
kommunikation leder till bättre 
resultat för företaget som helhet.”

Jason Sele
IT-chef, Zetec
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Microsoft Teams

Med Teams har du 
kontrollen
Inför mötet
Förbered dig inför ett möte genom att dela filer i 
aktuellt "team". Mötet kan sedan hållas i ett "team" så 
att alla komponenter finns med i mötesupplevelsen.

Under mötet
Deltagarna kan gå med i och lämna diskussionen 
efter behov under mötet. De kan chatta, dela sina 
skärmbilder och dela filer. Mötesupplevelsen innehåller 
många funktioner och deltagarna kan bland annat 
lägga till PowerPoint-filer med animeringar, vare sig de 
deltar via datorn eller mobilen. Teams har dessutom 
stöd för högupplösta bilder av mötesdeltagarna.

Efter mötet
Efter mötet kan gruppen dela en sammanfattning och 
uppföljningsaktiviteter i kanalen, antingen som en del 
av konversationstråden eller i Wiki eller OneNote.

Kommunikation är a och o
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Nätverksadministratörer kan 
skicka e-post till hela företaget 
från gruppen Hela företaget, en 
standardgrupp som automatiskt 
inkluderar alla användare.

PROFFSTIPS

Yammer

Fyra sätt använda 
det interna sociala 
nätverket i Office 365
1. Meddela gruppen
Meddelandefunktionen gör det enkelt att 
dela information med många på en gång. 
Gruppmedlemmarna ser informationen på två platser: 
på startsidan och i inkorgen.

Kommunikation är a och o
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2. Dela filer inom organisationen
Från Yammer är det enkelt att ladda upp eller dela 
filer med andra program som SharePoint, OneDrive, 
Outlook och Stream.

Kommunikation är a och o

När du delar en video direkt från 
Stream till Yammer spelas den 
upp i Yammer-gruppens flöde.

PROFFSTIPS
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3. Dela en konversation
Om du vill bädda in en Yammer-konversation i en 
livesändning eller på en SharePoint-webbplats kan 
du lägga upp den i en grupp, eller skicka den som ett 
privat meddelande om du vill kringgå gruppsidan.

Kommunikation är a och o

Högst upp i tråden visar 
Yammer hur många gånger 
konversationen har delats.

PROFFSTIPS
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4. Gör en undersökning
Med Yammer kan du crowdsourca feedback eller få en 
snabb bedömning av din verksamhet.

Kommunikation är a och o

Yammer räknar om 
procentandelen svar så att 
talet uppdateras varje gång 
gruppsidan uppdateras.

PROFFSTIPS
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Kommunikation är a och o

6 tips för att använda Grupper

1. Samla arbetsgruppen kring ett projekt med delad 
inkorg, kalender, dokumentbibliotek, OneNote-
anteckningsbok och planeringsverktyg. Det tar bara 
några klick i Outlook.

2. Gör det lätt att gå tillbaka för att hitta 
information samt att kommunicera genom att ordna 
meddelandena i trådar.

3. Tagga kolleger med funktionen för  
@omnämnanden när de behöver bidra.

4. Låt konversationen fortsätta oavsett var någon 
befinner sig  via Grupper i mobilappen.

5. Starta röst- och videosamtal via plugin-
programmet för Teams.

6. Kom åt konversationer online för grupper 
markerade som ”favoriter”.

Outlook

Interagera och dela från Outlook
Funktionen Grupper förenklar samarbete och gruppkommunikation genom att allt som är relaterat 
till ett projekt samlas på en och samma plats. Från Outlook kan användare ansluta, boka möten, dela 
gemensamma kalendrar och filer samt göra anteckningar.
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Med Office 365 kan du kontrollera konversationen i hela organisationen.

Sway

Kommunicera med stil
Förnya dina presentationer och skapa proffsigt innehåll. Med det inbyggda designverktyget i 
Sway behöver du inte vara utbildad designer för att snabbt skapa och dela snygga och interaktiva 
presentationer och rapporter som genererar engagemang och leder till bättre resultat.

Skapa snabbt
• Börja med en Word-, PowerPoint- eller 

PDF-fil.
• Börja med att välja en mall.
• Börja med att skriva ett ämne.

Lägg till innehåll från olika källor
• Innehåll: foton, videor, ljud, inbäddningar.
• Källor: förslag, OneDrive, Flickr, Bing, Pickit, 

YouTube, din enhet och många fler.

Designer
Snygga alster skapas automatiskt i Sway, som 
du kan anpassa till företagets färger.

Enkelt att dela
Du behöver bara skicka en länk. Sway-ytor 
ser bra ut på alla enheter och skärmstorlekar, 
mobila som stationära, utan att du behöver 
göra något extra.
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Kapitel 4

Teknik är en 
förutsättning 
för effektivitet
Produktiviteten höjs när program och medarbetare arbetar 
tillsammans på ett enkelt och smidigt sätt. Du kan hantera och 
samarbeta om delade dokument på ett säkert sätt utan avbrott 
och ägna dig åt allt från att redigera i Word till att dela arbetet 
med kollegorna. När verktygen fungerar smidigt tillsammans är 
det lätt att arbeta i realtid på projekt med arbetsgruppen, oavsett 
var ni befinner er.
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Word

Funktionen Berätta
I en textruta i menyfliksområdet i Word 2016 
står det Berätta vad du vill göra. I detta fält 
kan du skriva ord och fraser om det du vill 
utföra och snabbt gå till de funktioner du vill 
använda eller de åtgärder du vill utföra.

Du kan även använda Berätta för att hitta hjälp 
om det du letar efter eller använda Smart 
sökning för att ta reda på information om eller 
definiera den term du angett.

Excel

Prognostisering 
med ett klick
Med prognostiseringsfunktionen är det 
nu möjligt att göra prognoser baserat på 
exponentiell utjämning (som FORECAST.ETS).

På fliken Data klickar du på knappen 
Prognosblad för att skapa en 
prognosvisualisering av din dataserie.

I guiden finns även alternativ för att 
justera vanliga prognosparametrar, såsom 
säsongsberoende, som identifieras automatiskt 
av standard- och konfidensintervall.

Teknik är en förutsättning för effektivitet

De mest tidsbesparande 
funktionerna i Word och Excel
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SharePoint

En mer effektiv 
process
Ägna mindre tid åt återkommande manuella 
processer. Nu kan du bygga och starta flöden direkt 
från OneDrive för att automatisera filprocesser, eller 
direkt från SharePoint för att kontrollera allt från 
enkla aviseringar och godkännanden till hantering 
av omfattande, verksamhetskritiska affärsåtgärder. 
Klicka bara på Lägg till flöde och välj en flödesmall i 
panelen.

Börja med funktioner som:

1. Samla och hantera data och filer
I SharePoint visas insamlade data – på samma sätt som 
i Excel – och du kan enkelt dela och hantera dem i ett 
intranät. Mer än tio miljoner anpassade listor används 
i Office 365 – allt från enkla listor som kontakter och 
uppgifter till listor som driver verksamhetskritiska 
affärsåtgärder i stora företag. Använd PowerApps om 
du vill skapa anpassade formulär för att visa, skapa 
och ändra data och filer.

Teknik är en förutsättning för effektivitet
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2. Automatisera återkommande uppgifter
Automatisera återkommande manuella processer och 
låt den enkla, visuella designern i Flow visa dig stegen. 
I Flow kan du göra allt från att konfigurera aviseringar 
och godkännanden till att modellera komplexa 
processer i flera steg.

3. Ansluta till och integrera datakällor och -tjänster
När en process behöver data från andra källor och 
tjänster kan du i Flow automatisera datautbyte, 
synkronisera filer med mera. Använd Flow för att till 
exempel kopiera information, som lagts till i Microsoft 
Dynamics av ett säljteam, till en SharePoint-lista som 
används i verksamheten. Flow går även att integrera 
med lokala tjänster och tjänster från tredje part.

4. Skapa appar som lyfter din verksamhet
Med PowerApps kan du, utan att skriva kod, skapa 
appar som samverkar med data i SharePoint-listor och 
-bibliotek, samt andra källor, både lokala och i molnet. 
Arbeta innovativt med hjälp av PowerApps och skapa 
digitala miljöer som drar nytta av olika tekniker, till 
exempel mobiltelefonens kamera.

Teknik är en förutsättning för effektivitet
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OneNote

Anteckna allt som är 
viktigt
Det kan vara svårt att anteckna all viktig information 
under ett möte. Med OneNote 2016 kan du bjuda in 
andra till en delad anteckningsbok. Det gör du genom 
att välja Arkiv > Dela > Bjud in andra. Om du vill 
dela en anteckningsbok under mötet väljer du Arkiv > 
Dela > Dela med möte.

När andra i arbetsgruppen har öppnat 
anteckningsboken kan alla som har behörighet lägga 
till mötesanteckningar samtidigt. Dessa synkroniseras 
sedan.

Teknik är en förutsättning för effektivitet

Samarbeta smidigt och enkelt med bättre teknik i Office 365.
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Kapitel 5

Skydda 
dina data
Vad innebär det att Office 365 är säkrare än 
någonsin? Oavsett om ni är en grupp med fem 
personer eller ett Fortune 500-företag får du 
säkerhet i affärsklass som skyddar mot hackare och 
virus samt upprätthåller datasekretess.



”Vi har tagit ett stort steg när det 
gäller vår förmåga att hantera 
arbete i grupper på global 
nivå, utan att offra säkerhet 
och datasekretess, genom att 
använda de molnbaserade 
produktivitetstjänsterna i Microsoft 
Office 365. Office 365 uppfyller 
både vårt behov av mobilitet och 
våra säkerhetsstandarder.”

Bryan Ackermann,
Vice VD och IT-chef, Korn Ferry
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Efterlevnad som följer branschstandarder
E-post i Office 365 uppfyller automatiskt 10 
sekretesstandarder inom olika branscher. 
Som standard erbjuder Microsoft även avtal 
som inkluderar omfattande åtaganden vad 
gäller sekretess och datasäkerhet, vilket gör 
det lättare för kunderna att uppfylla lokala 
regelverk. Avtalet för onlinetjänster inkluderar 
EU:s standardklausuler, Storbritanniens DPA 
(Data Protection Act) och många fler stadgor. 
Dessa träder i kraft så snart en kund godkänner 
Microsofts licensavtal.

Datasekretess och synlighet för åtkomst
Microsofts kommersiella onlinetjänster samlar 
inte in, underhåller, skannar, indexerar, delar 
och använder inte någon typ av teknik för 
datautvinning. Det innebär att din e-post aldrig 
kommer att skannas för att kunna erbjuda 
annonser och de data du sparar hos oss 

kommer aldrig att läsas eller utan din vetskap 
delas med tredje part på något sätt. Du får 
dessutom tillgång till helt anpassningsbara 
kontroller så att du kan skräddarsy vår 
förstklassiga säkerhetstjänst efter ditt företags 
behov.

Skydd mot hackare och virus
Även om ditt företag har många anställda 
som arbetar med säkerhet är det nästan 
omöjligt att samla en grupp som är så stor 
att den kan hantera de hundratals möjliga 
risksituationer som inträffar varje dag. Med 
Office 365 kompletterar du din säkerhetsgrupp 
med experter som fokuserar på den fysiska 
säkerheten i våra datacenter, logisk säkerhet för 
de värdbaserade maskinerna och säkerheten för 
dina data med kryptering – både när de överförs 
och medan de är sparade.

Skydda dina data

Skydda dina data
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Exchange

Eliminera behovet av antivirusprogram
E-post är porten både till och från din organisation. Gör säkerheten till en övergripande prioritet med 
skydd mot externa hot samt interna åtkomstkontroller.

• För att hantera externa hot och okända risker ingår Exchange Online Advanced Threat 
Protection i Office 365. Det skyddar postlådor mot attacker i realtid, vilket eliminerar behovet av 
antivirusprogram för e-post. Alla e-postbilagor eller länkar som passerar företagets Exchange-
server utvärderas automatiskt för att upptäcka misstänkt aktivitet, och skadligt innehåll 
oskadliggörs innan en attack kan inträffa.

• För att skydda intern information kan företagets administratörer hantera behörighet för e-post 
med IRM (Information Rights Management) och hindra att obehöriga personer skriver ut, 
vidarebefordrar eller kopierar känslig information. DLP (Data Loss Prevention) i Office 365 gör att 
administratörer kan styra transportregler, åtgärder och undantag utan att påverka e-postflödet.
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SharePoint

En pålitlig plattform för samarbete
SharePoint har utformats för smidiga samarbeten utan begränsningar, samtidigt som organisationen, 
alla data och medarbetarna skyddas av säkerhet i affärsklass i hela Office 365 och på alla typer av 
enheter.

Tre säkerhetsaspekter i SharePoint

1. Branschledande skydd för din information
Med SharePoint och OneDrive skyddas dina data på det säkraste stället i molnet. De här tjänsterna 
ser till att dina data är skyddade och att medarbetarna arbetar i en säker miljö genom att användare 
autentiseras och auktoriseras, innehåll skyddas och infrastrukturen säkras.

2. Enklare säkerhetshantering med intuitiva och avancerade kontroller
Det ingår kontroller i SharePoint och OneDrive som hjälper dig att skydda dina data oavsett var de 
mobila användarna har åtkomst till eller delar data, oavsett vilken enhet de använder eller hur säker 
nätverksanslutningen är.

3. Håll dig uppdaterad med insikter och information
SharePoint och OneDrive har avancerade granskningsfunktioner så att du kan få fram djupgående 
information om specifika aktiviteter av en användare eller administratör.

Skydda dina data
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Använd mobil enhetshantering för 
Office 365 för att skydda och hantera 
följande enhetstyper:

• Android 4 eller senare
• iOS 7.1 eller senare
• Window 8.1
• Windows Phone 8.1
• Windows 8.1 RT
• Windows 10
• Windows 10 Mobile

Mobil enhetshantering skyddar flera olika 
Office 365-produkter, som:

• Exchange
• Excel
• OneDrive
• Outlook
• PowerPoint
• Sway (endast iOS)
• Word

Mobil enhetshantering
Vad händer om en enhet som innehåller företagsdata kommer bort eller blir stulen? Med mobil 
enhetshantering i Office 365 kan administratörer förhindra obehörig användaråtkomst genom 
att ställa in principer som säkerställer att företagets e-post och dokument bara kan kommas åt 
på telefoner och surfplattor inom företagets Office 365-tjänst. Om en enhet som har Office 365 
installerat kommer bort eller stjäls kan administratörer rensa enheten.

Office 365 hanterar hoten mot dina data så att du slipper.
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Kapitel 6

Omvandla 
data till 
insikter
Information finns överallt i företaget – allt från 
kunddata till information om hur ni arbetar. I denna 
information finns insikter som väntar på att 
upptäckas och användas för att stärka och 
effektivisera verksamheten.

Med de verktyg för datainsikt som finns i Office 365 
kan du analysera och sedan skapa snygga, visuella 
presentationer av data och dela dem med dina 
medarbetare.
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Omvandla data till insikter

Power BI

Möjligheterna med en enda databas

Samla in resultat på 15 sekunder eller mindre
En enskild datauppsättning är allt du behöver för att börja använda Power BI. I avsnittet 
Datauppsättningar i det vänstra fönstret väljer du de ellipser du vill analysera. I alternativmenyn 
väljer du Snabba insikter. Efter bara 15 sekunder är dina insikter klara. Klicka på Visa insikter. 
Därifrån kan du använda dina insikter på följande sätt:

• Fäst visuell information på en instrumentpanel.
• Filtrera för ytterligare insikter.
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Omvandla data till insikter

Ställ frågor för att samla insikter
Power BI har kraftfullt stöd för språktolkning och kan skapa rapporter och visualiseringar från 
specifika frågor.

• Starta på instrumentpanelen för den datauppsättning du vill analysera.
• Skriv en fråga med en enkel formulering (t.ex. ”Vilka intäkter hade vi 2016?”). En lista med 

föreslagna termer visas baserat på din fråga.
• Klicka på en term för att visa resultaten och motsvarande visualisering.
• Spara visualiseringen till instrumentpanelen genom att välja fästikonen intill frågerutan.

Samla insikterna i en instrumentpanel
Du behöver bara fästa en enda visualisering för att skapa en instrumentpanel. När du börjat bygga en 
instrumentpanel full av insikter runt en viss datauppsättning kan du ändra layouten.

• Storleksförändra en panel genom att dra handtagen inåt eller utåt.
• Flytta en panel genom att klicka och dra den dit du vill ha den på din instrumentpanel.
• Ändra rubrik eller underrubrik genom att hovra över en panel, klicka på pennikonen och öppna 

panelinformationen.
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Delve

Arbeta smartare med smarta insikter
I Delve Analytics ser du hur du och ditt team kan arbeta mer effektivt.

Nätverk
• Vilka personer interagerar du med mest?
• Hur snabbt svarar du på deras e-post?

E-post
• Hur snabbt läser och svarar du på e-post?
• Vilka är dina genomsnittsvärden för att läsa och svara på e-post?

Fokuserad tid
• Hur ofta har du haft minst två timmar till att fokusera på något?
• Hur kan du få mer tid att fokusera?

Möten
• Hur många timmar har du suttit i möten den här veckan?
• Hur effektiva har de timmarna varit?

Omvandla data till insikter

Datainsikter i Office 365 hjälper dig att arbeta smartare och uppnå bättre resultat.



Som avrundning på 
snabbkursen

Att investera för framgång börjar med rätt 
affärsprogram för att få arbetet gjort. Och det 
går att arbeta bättre om du utrustar ditt företag 
med program som främjar mobilitet, samarbete, 
kommunikation, säkerhet, produktivitet och 
insikter.

Nu när du har fått en inblick i Office 365 är det 
dags att titta närmare på vad Office 365 kan 
bidra med i din organisation.

Se abonnemang och priser för Office 365
Kom igång med en kostnadsfri 
utvärderingsperiod av Office 365
Läs mer om Microsoft 365

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=865987Collapse
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=510938
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=510938
https://discover.office.com/discover-microsoft-365/

