klcerhverv.dk

VIDEN OM
Tema

Tema

Tema
Arrow-circle-right	7 gode tips til
hjemme- og fjernarbejde
Arrow-circle-right	Det bedste til telefon eller
videomødet
Arrow-circle-right	10 gode råd til softphones
eller Unified Communication

Tema

Arrow-circle-right 	Dårlig akustik er dårligt for
dit helbred

Tema

Salg, service og support af telefoni og it-løsninger
KLC Erhverv er jeres lokale telepartner, der kan hjælpe jer med den helt rigtige
løsning. Lad os se på jeres eksisterende teleløsning og komme med forslag til,
hvordan I kan forbedre driften og/eller få en bedre økonomi i jeres løsning.

Tema: Hjemme- og fjernarbejde

Hvordan arbejder vi
sammen?
Arbejdspladser er ikke bare arbejdspladser, og løsningen er ikke den samme til
alle situationer. På hjemmearbejdspladsen er behovet et, og i storrumskontoret et
andet. Hos KLC Erhverv har vi en lang erfaring i at sætte os ind i virksomheder og
medarbejdernes behov. I dette magasin har vi samlet en del af de erfaringer som vi
gerne vil dele med dig, så i kan få mest muligt ud af en given arbejdssituation, give
den gode kundeoplevelse og ikke mindst samarbejde i organisationen.
God læselyst!

Tema:
Tema:

7 gode tips til hjemme- og
fjernarbejde

Det bedste til telefon eller
videomødet

Virksomheder, der gør det muligt for deres ansatte at arbejde eksternt, har meget at vinde: Ud over at få mere tilfredse
og effektive medarbejdere...

En smart konferencetelefon sparer både tid og penge, for
ikke at nævne miljøet når du ikke rejser unødigt...

Tema:
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Tema:

10 gode råd til softphones eller
Unified Communication

Dårlig akustik er dårligt for
dit helbred

Når din virksomhed skal i gang med at bruge softphones eller
Unified Communication som samarbejdsplatform...

Mange kontormiljøer består i dag af åbne rum, og de er en kilde til aktivitet og støj. For meget støj...

7 gode tips til
hjemme- og fjernarbejde
Virksomheder, der gør det muligt for deres ansatte at arbejde eksternt,
har meget at vinde: Ud over at få mere tilfredse og effektive medarbejdere
bliver virksomheden en mere attraktiv arbejdsplads for nye, talentfulde
medarbejdere. Nogle grundlæggende strategier skal dog være på plads, for
at det skal fungere optimalt. Her er de vigtigste succesfaktorer:
1. Fokus på kommunikation

2. Brug teknologi

At arbejde eksternt er ikke det samme som at arbejde alene.
Tværtimod. Samarbejde er et vigtigt parameter, da flere og flere
arbejdspladser både tilbyder og har behov for fleksible muligheder. En forudsætning for samarbejde er, at det er let at kommunikere med sine kunder, samarbejdspartnere og kolleger.

Det er ikke nok at levere hardware og løsninger. Uanset hvor
smart og avanceret teknologien og tjenesterne er, tabes fordelen, hvis medarbejderne ikke har lært de funktioner, der gør
arbejdet effektivt. Dette kan i bedste fald betyde, at virksomheden mister kreativitet og produktivitet. I værste fald gør det
medarbejderne frustrerede og irriterede. Sørg for, at der er god
undervisning og support til produkter og løsninger.

Derfor har den hjemmearbejdende behov for god hardware i
form af f.eks. en computer, et headset og et kamera med gode
muligheder for at deltage i videokonferencer. Der skal desuden
være it-løsninger og cloud-tjenester der understøtter samarbejde. Det kan f.eks. være Dropbox, Adobe, Zoom, Skype og
Teams, der tillader deling og gør det muligt for flere at arbejde i
dokumenterne – i realtid over nettet.

Det er ofte bedst at starte en dialog med medarbejderne omkring valget af udstyr og løsninger. Ellers kan der forekomme
”skygge-it” på både hardware og software, så medarbejderne
vælger at bruge bl.a. computere og cloud-tjenester, der ikke er
styret af virksomheden. Det gør det svært at styre sikkerheden
og informationer i forhold til eksempelvis GDPR.
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Tema: Hjemme- og fjernarbejde
3. Stol på medarbejderne
En af de vigtigste ting er, at lederen har tillid til de ansatte, der
arbejder eksternt. Tillid betyder meget mere end blot at godkende muligheden for at arbejde fra andre steder end kontoret – og på andre tidspunkter. Det øger også kommunikation og
kreativitet såvel som samarbejde og engagement. Hvilket igen
giver produktiviteten et løft.

4. Begræns arbejdet

Jabra Evolve2 65
Designet til at give dig bevægelsesfrihed.
Arbejd alle steder med overlegen trådløs lyd.
•
•
•
•
•

Op til 37 timers batteritid
Velegnet til fleksibilitet i støjende kontor-miljøer
Bluetooth forbindelse op til 30 m
Tilslut op til 2 enheder
Findes både i mono og stereo

Som regel er det aldrig et problem, at fjernarbejdere arbejder
for lidt. Tværtimod. Den store udfordring er, at de, der arbejder
mere fleksibelt, har tendens til at arbejde for meget. Det kan
være svært at stoppe, når man kan arbejde hvor som helst og
når som helst. En god måde at vise om medarbejderen er tilgængelig og kan kontaktes, er statusvisning i eksempelvis Microsoft Teams.

5. Sæt klare mål
Lederne bærer også noget af ansvaret for, at arbejdet ikke overtager. Tydeligt formulerede og målbare mål er en af de komponenter, der kræves i ledelse, når arbejdet bliver mere fleksibelt.
Medarbejderen skal vide nøjagtigt, hvad der forventes, og hvad
der skal leveres.

Lederen skal regelmæssigt hjælpe til motivation gennem individuelle opkald (som sagtens kan være eksterne). For at fjernarbejde skal lykkes, skal lederen og medarbejderne have tættere
og mere regelmæssig kontakt end ellers.

6. Opret fællesskab
Det er også vigtigt, at telearbejderne ikke føler sig isoleret. Der
skal være en følelse af tilknytning i teamet. Her kan videokonferencer og gode skærmdelingsværktøjer være til stor nytte. Det
kan bidrage til en øget følelse af ”at være sammen”.
Man må heller ikke mindske værdien af at mødes fysisk. Planlæg
regelmæssige møder med teamet, ikke mindst når et nyt projekt eller samarbejde er i gang. Eller aftal at mødes på kontoret
alle mand til lidt kollegial sparring og samvær.

7. Se afstand som det nye normale
Til slut: Det kan være en god idé at overveje, hvor godt jeres arbejdsmetoder fungerer til hjemme- og fjernarbejde. Husk også,
at det ikke kun handler om ændring af teknologi, men at det
også skal sikres, at alle – helt op til ledelsesniveau – ser fjernarbejde som en naturlig form for arbejde. Det burde altså ikke
være et spørgsmål om at ”godkende” fleksibelt arbejde, men om
at se og udnytte de muligheder, det kan bidrage med.

Godt billede og god lyd
– giver et bedre møde
• Webcam?
• Højtaler?
• Headset?
Mulighederne er mange. Kontakt KLC Erhverv
så guider vi dig til det rigtige produkt.

AntiBacterial*
ISO 22196 certified

Erhvervstelefoni tilpasset din hverdag
… uanset om du er hjemme, på kontoret, på farten eller på byggepladsen.
Med Uni-tels app får du masser af smarte funktioner med i lommen
- sammen med markedets højeste oppetid.

New MicroFracture Technology

Kollegerne er lige ved hånden
•
•
•
•

360° beskyttelse
Antibakteriel PanzerGlass™
og ClearCase™

Se detaljer på alle kontakter
Marker dine favoritter
Se hvilke kolleger der er ledige
Stil kald videre til kolleger eller køer

Alt det, der er vigtigst for dig
• Placer de funktioner du bruger mest på Hjem-skærmen
• Lav personlige og automatiske profiler tilpasset din dag
• Meld dig ind og ud af køer med et enkelt swipe
• Aflyt dine voicemails direkte fra appen

Tag fat i KLC
Erhverv, og kom
godt i gang

*Proven to kill up to 99.99% of bacteria
of most common surface bacteria
that may affect this product.

Antibakteriel PanzerGlass™

Antibakteriel ClearCase™

Item: 2710
PanzerGlass™
iPhone
12 Mini
Black
EAN: 5711724027109

Item: 2711
PanzerGlass™
iPhone
12/12 Pro
Black
EAN: 5711724027116

Item: 2712
PanzerGlass™
iPhone
12 Pro Max
Black
EAN: 5711724027123

Item: 0251
PanzerGlass™
ClearCase™
iPhone
12 Mini
Black Edition
EAN: 5711724002519

Item: 0252
PanzerGlass™
ClearCase™
iPhone
12/12 Pro
Black Edition
EAN: 5711724002526

Item: 0253
PanzerGlass™
ClearCase™
iPhone
12 Pro Max
Black Edition
EAN: 5711724002533

Item: 7256
PanzerGlass™
Samsung
Galaxy S21
Fingerprint
EAN: 5711724072567

Item: 7257
PanzerGlass™
Samsung
Galaxy S21+
Fingerprint
EAN: 5711724072574

Item: 7258
PanzerGlass™
Samsung
Galaxy S21 Ultra
Fingerprint
EAN: 5711724072581

Item: 0261
PanzerGlass™
ClearCase™
Samsung
Galaxy S21
Black Edition
EAN: 5711724002618

Item: 0262
PanzerGlass™
ClearCase™
Samsung
Galaxy S21+
Black Edition
EAN: 5711724002625

Item: 0263
PanzerGlass™
ClearCase™
Samsung
Galaxy S21 Ultra
Black Edition
EAN: 5711724002632
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Tema: Hjemme- og fjernarbejde

Er du frisk på fremtiden?
Ingen tvivl – alle har vi lært at samarbejde på tværs af tid og sted. Møder på
Zoom og Teams er blevet helt normalt for de fleste, men kan det gøres bedre og
smartere? Læs her 10 gode råd til brug af softphone og unified communication,
eller på dansk – samarbejdsværtøjer og telefoni på din PC.

1: Opnå bedre resultater

10 gode råd
Når din virksomhed skal i gang med at bruge
softphones eller Unified Communication
som samarbejdsplatform.
Du har tænkt længe og grundigt over din nye investering: indføring af softphones eller Unified Communication, f.eks. Zoom eller
Microsoft Teams, i din virksomhed. Du har store forventninger om,
hvad det kan gøre for din virksomhed, men det er selvfølgelig også
nødvendigt at få et solidt investeringsafkast.
Hvordan sikrer du dig, at dine folk er med på rejsen og tager aktivt
del i, hvad den nye løsning kan gøre for dem?
Én ting er sikkert og vist, og det er, at hvis lyden ikke er i orden,
så bliver hverken softphones eller video en succes. Er der tale om
video, er det selvfølgelig også vigtigt, at kameraet er brugbart. Og
det samme skal din internetforbindelse være.
Vi har samlet 10 gode råd til at hjælpe dig på vej, så implementeringen bliver så god som muligt. At lægge en god strategi kan hjælpe dig med at planlægge, implementere og til sidst sikre, at flest
mulige medarbejdere bruger løsningen. Det gør den nemlig til en
bedre forretning for din virksomhed.
Den gode rejse er ikke kun teoretisk, men et resultat af vores erfaring og deltagelse i mange udrulninger og partnerskaber med
førende leverandører af hardware og software. Og erfaringerne er
en vigtig ingrediens i at skabe en rigere oplevelse af teknologien.
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Du har bestemt dig for din platform. Nu skal du sørge for, at der
er enighed om målet for projektet i din organisation. Det gælder
f.eks. samarbejdsmuligheder, omkostningsbesparelser, højere
produktivitet eller en ny konkurrencefordel. Det er også vigtigt
at undersøge kravene fra dine brugere – både de nuværende
og de fremtidige: Arbejder de på kontoret, derhjemme eller i
marken? Er deres miljø støjende? Har du brug for at bevæge dig
under et opkald? Når du har beskrevet alle kravene, bør du finde et par testbrugere, der er repræsentative for de forskellige
medarbejdere i virksomheden. Sørg for at inkludere erfarne og
knap så erfarne brugere. På den måde får du sat et hold, der er
uvurderligt, når du skal teste virkelige brugerscenarier under
forskellige betingelser.

2: Test, analysér og vælg udstyr
Headset, kamera og andet udstyr afgør din succes med løsningen. Test grundigt – gerne både kablede og trådløse enheder
– for at se, hvordan de fungerer i forhold til dine brugeres arbejdsområder og behov. Det kan f.eks. være på kontoret, derhjemme, i bilen, på caféen eller på vej til et konferencelokale.
Overvej følgende faktorer, når du skal teste: rækkevidde, stemmeforståelighed, komfort samt brugervenlighed, når du ringer,
dæmper og skifter lydstyrke. Sørg desuden for at teste enhedernes kompatibilitet med din ønskede platform. Er der f.eks.
tale om en Microsoft-løsning, så vælg certificeret udstyr. Så er
du også fremtidssikret, f.eks. ved overgangen fra Skype for Business til Teams. Saml resultaterne, og gennemgå krav, fordele
og ulemper. Vi hjælper naturligvis gerne med såvel input som
erfaringer.
TIP: Hvis du vælger trådløse enheder, så test rækkevidden på
kontoret og i området. Spørg, hvor langt dine folk har brug for at
kunne gå væk fra skrivebordet. Husk, at rækkevidden og stemmekvaliteten ændres i henhold til mængden af trådløse lydenheder i det samme område, unikke kontorkonfigurationer og
byggematerialer. Derfor anbefaler vi, at udstyret bliver testet
hos jer. Skab en vision, og hjælp dine folk med at se den.

3: Strategi for udvikling
Du har kørt test og samlet nøgleinformation. Men før du køber
lydenheder og anden hardware, bør du planlægge lidt nærmere. Skal udstyret bruges til både PC, mobiltelefon og softphones? Og hvad med fremtiden – beholder I det gamle udstyr lidt

endnu og laver en blød overgang? Sammenhold dine ønsker og
behov med de tilbagemeldinger, du har fået fra dine testbrugere. Hos KLC Erhverv bidrager vi gerne med viden og input fra
andre cases.

4: Hjælp din organisation med at forstå den
kommende ændring
Ændringer i kontormiljøet og i arbejdsmønstre kan være skabe
uro hos nogle ansatte. Forskellige teammedlemmer er interesserede i forskellige ting; hvor de der taler i telefon hele dagen
måske er mest interesserede i komfort, kan HR, bogholderi m.fl.
være glade for let at kunne flytte et opkald til et trådløst headset, så de kan bevæge sig væk fra skrivebordet.

5: Forbered dine medarbejdere, support og logistik
Forandring er aldrig let. Så når du tæller ned til implementering,
bør du forberede medarbejderne ved at hjælpe dem med at forstå idéen med de nye værktøjer.
Vis dem gerne, hvilke fordele de får fremover – øget frihed,
fleksibilitet og komfort. Hvis du fjerner skrivebordstelefonerne,
skal du give brugerne tid til at blive komfortable med den nye
kommunikationsplatform og de nye lydenheder. Kommunikér
tydeligt, hvor lang tid de har, før telefonen bliver fjernet. Det
kan hjælpe med at gøre modstanden mod den nye teknologi
mindre og gøre brugernes begejstring større. Det er også vigtigt at forberede supporten, lige som det er et godt tidspunkt at
træne supportteamet eller evt. helpdesk i fejlfindingsressourcer. Hvis din virksomhed ikke har nogen af delene, står vi naturligvis klar til at hjælpe med den daglige support hos KLC Erhverv.
Planlæg logistikken: Læg en plan for, hvordan enhederne fordeles nemt og effektivt. Det gælder også klargøring (opladning af
batterier mv.). Installerer I selv, eller vil I have en af vores teknikere til at klare det for jer?

6: Kommunikation, levering, installation
Sørg for at være tydelig i din kommunikation. Kommunikér, hvad
der skal ske hvornår. Fortæl medarbejderne, hvordan de får
hjælp, hvis der er behov for det mv. Gerne før hardwaren rent
faktisk fungerer. Levering og installation af enheder skal have
reel værdi, så det er vigtigt at sætte lidt ekstra tid af til at få talt
med brugerne og besvare eventuelle spørgsmål.
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Tema: Hjemme- og fjernarbejde

Tema: telefon- og videomøde

7: Giv mulighed for undervisning
Nye kommunikationsløsninger har
gjort det muligt for teams at arbejde
og interagere med hinanden stort set
overalt. Med vores telefoniløsninger kan
jeres brugere arbejde uafhængigt af
tid og sted. Derfor er det nu både mere
vigtigt og mere udfordrende at styrke
samarbejdet end før.
KLC Erhverv leverer teknologi, der
hjælper dig i hverdagen. Og al den
daglige support kan du trygt overlade
til os. Vi synes nemlig, at det skal være
nemt at få hjælp.
Kilder:

Dine supportteams og helpdesk-personalet er uddannet og parat.
Sørg for, at din helpdesk er bemandet, og sørg for, at personalet
har haft tid til at blive bekendt med de nye enheder. Der er nemlig
meget nyt at sætte sig ind i; f.eks. de procedurer, der er, hvis en
enhed ikke fungerer korrekt, eller hvis det ikke passer til en brugers behov. Hvis du endnu ikke har en plan klar for undervisning af
dit personale, er vores folk klar til at hjælpe dig. Hvis vi installerer
udstyr kan vores teknikere hjælpe dine brugere i gang.

8: Gør det første opkald - og alle efterfølgende – til en
succesoplevelse
Hjælp dine brugere med, at det første opkald bliver vellykket. Husk,
at det første indtryk tæller! Som med enhver ny teknologi, kommer
du længst, hvis brugeren sidder tilbage med en oplevelse af, at alt
virker, som det skal. Begynd med at ringe til en kollega, og sørg for,
at alt er korrekt opsat. Så er du klar til dagens opgaver.

9: Vær klar til at støtte op
Alle spørgsmål er gode spørgsmål. Vær klar til at hjælpe i opstarten, hvor det er påkrævet. Hvordan var det nu, man …? Kan man …?

10: Evaluér brugen
Der er gået en uges tid, og det er tid til at se på, om alt er, som det
skal være? Måske er der nogen, der har fortrudt valget af mono- i
stedet for stereoheadset? Eller der er opstået andre ting. Lad os
tage en dialog om resultatet og jeres ønsker.

Det bedste til telefon
eller videomødet
En smart konferencetelefon sparer både tid og
penge, for ikke at nævne miljøet når du ikke
rejser unødigt. Men der er meget at overveje,
når man vælger en konferencetelefon.
Videomøder som pakkeløsning.
Enkelt og genialt.
Virksomheder over hele verden opdager fordelene ved cloud-baserede videoløsninger. Du kan spare tid og penge, samtidig med
at du holder mere effektive møder.

Konftel C2055Wx
– Videokonference
•	Videopakke med kamera og
konferencetelefon
•	Ideél til mellemstore og store
mødelokaler op til 12 personer
•	USB HUB til forbindelse af kamera,
konferencetelefon og skærm med
blot ét kabel
• Omnisound med HD audio
•	Forbindelse til mobil med kabel,
bluetooth eller forbindelse til
bordtelefon med adapter
Kontakt KLC Erhverv for mere
information om relaterede produkter.

Konftel HUB – ét kabel, så er du oppe at køre
Det kræver blot et enkelt USB kabel at koble video, skærm og højtaler til dit foretrukne videomøde. Konftel kalder det One Cable
Connection – lettere bliver det ikke. Der er løsninger til både de
små, mellemstore og store møderum, alt efter om i er 6, 12 eller
20 deltagere. Videokameraerne er af allerhøjeste kvalitet, bedste
optik, og har knivskarpt billede.
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Tema: telefon- og videomøde
I går talte alle om Skype for Business.

I dag taler vi om
Microsoft Teams i stedet
Tilbage i marts 2017 offentliggjorde Microsoft, at den platform,
der fremover skulle drive ”Modern Workplace”, skulle være produktet Teams,
der er en del af Microsoft 365/Office 365. Med andre ord er det på sigt slut
med Skype for Business – i hvert fald i den hostede version.

5 gode råd
Her får du fem god råd fra Jörgen Rönnqvist, der arbejder i firmaet Konftel.
Konftel har lavet konferencetelefoner, eller det nogle kalder ”skildpadder”
siden 1988 og har stor erfaring med den gode lyd.
1: 	Vælg en hybrid telefon, som alle på kontoret kan bruge, både dem, der
foretrækker at have møder via deres bærbare computer og dem, der
foretrækker at have et konferenceopkald. Alle har normalt ikke samme
teknologi modenhed eller præferencer.
2: 	Prioriter lyden. Vælg en gennemprøvet konferencetelefon med smart
lydbehandling, der kan garantere, at du ikke forstyrres af hakkende lyd
eller ekkoer.

Microsoft Teams letter samarbejdet

Værktøjer, der hjælper produktiviteten

Leder I efter en platform, der gør samarbejde nemmere, mere
produktivt og mere engagerende? Så er Microsoft Teams lige
noget for dig. Tjenesten er chat-baseret og samler videomøder,
afdelinger, organisationer, projektgrupper, samtaler, møder,
filer, noter og indhold ét sted. Og med de rette licenser er det
desuden muligt at bruge Microsoft teams til telefoni.

Vores ændrede måde at arbejde på gør det vigtigere end nogensinde, at virksomheden har evnen til at skabe medarbejdergrupper, der fungerer godt. Og for at præstere optimalt har
grupperne brug for de rigtige værktøjer.

Mere effektivt samarbejde med Microsoft Teams
Vi samarbejder mere end nogensinde før på arbejdspladsen –
med hinanden, med freelancere og i nogle tilfælde på tværs af
landegrænser. Intet tyder på, at den udvikling er for nedadgående. Behovet for den fleksible arbejdsplads, hvor man ikke er
afhængig af tid og sted, er desuden et stort ønske blandt medarbejderne. Det samme er ønsket om at kunne bruge diverse
software på forskellige enheder, så den enkelte kan arbejde når
som helst, hvor som helst.

Hvad er Microsoft Teams?
Teams er et portalbaseret samarbejdsværktøj, hvor alt det,
gruppen arbejder med, er samlet på ét sted. Her kan I diskutere,
samle relevante dokumenter, oprette rapporter og holde møder. Med Microsoft Teams behøver medarbejderne ikke at spilde
tid på at gå ind og ud af forskellige programmer og systemer. I
stedet kan de blive i Teams hele tiden og arbejde der. Microsoft
Teams indgår automatisk i Microsoft 365/Office 365.

3: 	Kvalitet betaler sig. En konferencetelefon er ikke en stor investering,
så sørg for ikke at købe en standard telefon uden mulighed for
opgraderinger eller korrekt support. Du tjener telefonens omkostninger
ved at spare en forretningsrejse med et telefon-/videomøde.
4: 	Tænk også video. Gør investeringen fremtidssikker ved at sørge for, at
du kan supplere med video, hvis du ikke vælger at inkludere det lige fra
starten. Husk at videoløsninger også kræver god lyd.
5: 	Design spiller en rolle. En konferencetelefon får ofte en bestemt placering

Surface Pro 7+ til virksomheder
Den klassiske og ultralette 2-i-1 til virksomheder
er hurtigere end nogensinde og holder dig produktiv med forbedret dagslang batterilevetid. Nu med
valgfrit 4G LTE Advanced
Kontakt KLC Erhverv fore mere
information om relaterede produkter.

i det smukkeste konferencelokale på kontoret, så udseendet af telefonen
spiller naturligvis en rolle. Men designet er også meget vigtigt for
telefonens funktion - både lyd og brugergrænsefladen. Vælg med omhu.
Kilde:
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Uanset hvilken teknologi i vælger til jeres
kommunikation, kan der være god grund til
også at tænke på:
• Findes der udstyr der er certificeret til løsningen
• I hvilke omgivelser skal udstyret benyttes
Og uanset hvad.
Tag fat i os for tips og rådgivning.

Hvordan fungerer Microsoft Teams?
Teams er baseret på et fælles arbejdsområde for hele gruppen,
hvor de forskellige funktioner er samlet i faner. ”Hjemmefanen”
indeholder selve chatten. I en anden fane samler I dokumenter,
som I kan arbejde sammen om i realtid. De personlige dokumenter samles i OneDrive og de teambaserede i SharePoint. Medlemmernes kalendere er synlige i Teams, så I nemt kan oprette
møder med hinanden. Det er også muligt at ringe til medlemmer
eller begynde konferencer direkte fra Teams.
Mange medarbejdere oplever en vis grad af systemtræthed.
Man orker ikke rigtigt at lære endnu et værktøj. Hele idéen med
samarbejdsværktøjer er, at de skal gøre det lettere for medarbejderne – de må ikke være en forhindring for produktiviteten.
Ifølge hardware-producenten Polycom er det følgende faktorer,
der irriterer oplevelsen mest:
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•
•
•
•

Når kvaliteten ikke er god nok
Når netværksforbindelsen er utilstrækkelig
Når det er for svært at komme i gang med at bruge
Når det ikke fungerer på tværs af medarbejdernes foretrukne
enheder

Hvis I allerede bruger Office 365 i jeres virksomhed, har I adgang til et både enkelt og intuitivt samarbejdsværktøj, nemlig
Microsoft Teams. Det ligner de programmer, I allerede kender og
bruger til daglig, f.eks. Word, Excel og OneNote, så det er nemt
at komme i gang. Hos KLC Erhverv hjælper vi gerne med at teste
jeres netværk/internetforbindelse. Den gode netværksforbindelse gør oplevelsen med videomøde og fildeling, og hos KLC
Erhverv finder vi den bedste løsning til din virksomhed.

Fremtidens samarbejdsværktøj
Microsoft Teams er et godt eksempel på, hvordan vi kommer til
at arbejde i fremtiden. Der er store fordele, både for virksomheden og gruppen, ved at arbejde med innovative samarbejdsværktøjer, og Microsoft Teams er desuden intuitivt og let at
lære.

Vil I vide mere om Microsoft Teams?
Hør mere om, hvor nemt og intuitivt det er at arbejde i Teams.
Book et møde med din KLC Erhverv-konsulent allerede i dag.

”Som dag og nat sammenlignet
med Microsoft Communicator,
Lync og Skype”
Microsoft kommer på sigt til at lukke for cloud-adgangen til Skype for Business. Danske SMV- virksomheder tvinges derved på
sigt til at skifte fra Skype for Business til Microsoft Teams eller
en anden platform. KLC Erhverv ser klare fordele med den nye
platform, men identificerer også problemer.

eksempel chat, onlinemeddelelser og videosamtaler, men det
kan også håndtere SharePoint, OneDrive og andre dele af Office
365.
En forholdsvis ny del af Microsoft Teams er muligheden for at
integrere telefoni i platformen. Man kan foretage og modtage
opkald, men man kan også forbinde Microsoft Teams til firmaets
telefoniplatform. En af idéerne med platformen er at kunne få al
kommunikation samlet på ét sted.

Hvad med vores hardware?
Meget udstyr, f.eks. headsets fra Jabra og Plantronics har længe været mærket ”Lync-certificeret” og senere ”Skype for Business-certificeret”. Der er forskel på Skype for Business og
Microsoft Teams. Førstnævnte er baseret på SIP-teknologi,
sidstnævnte på protokollen ReST. Den gode nyhed er, at meget
af udstyret kan genbruges. Vi hjælper naturligvis gerne med at
rådgive omkring valg og/eller genbrug af udstyr.

For mange er det stadig lidt uklart, hvad Microsoft Teams er nøjagtigt. Det kan beskrives som en samarbejdsplatform med for

13

Tema: Dårlig akustik
Savi 8240 OFFICE 3-i-1
Konvertibel Microsoft
•
•
•
•
•
•
•
•

Dårlig akustik er dårligt
for dit helbred
Mange kontormiljøer består i dag af åbne rum, og de
er en kilde til aktivitet og støj. For meget støj. Over 90
procent af kontorarbejdere lider under mængden af
støj på arbejdspladsen, ifølge Poly/Plantronics.
Konsekvenserne kan være større end du tror ...

Trådløst DECT-headset med op til 180 m. rækkevidde
3-i-1: Trådløs tilslutning til bordtelefon, PC og mobil
Støjdæmpende mikrofon
Dedikerede knapper til styring og kontrol
Op til 13 timers taletid på en opladning
Fleksibel mikrofonarm
Intelligente stemmenotifikationer
Ringetone i basen

Støjproblem
på kontoret?
Sådan løser du det
Du tror måske: Giv headset til alle
medarbejdere. Problem løst. Men det er
for nemt.
Jo, headsets tilbyder løsninger til både
for meget og for lidt støj. Men målet er,
at skabe en arbejdsplads, der passer til

Der er to typer usund lyd. Den første er overdreven eksponering for høj støj.
Dette kan føre til døvhed og andre høreforstyrrelser. Tænk på dine ringende
ører efter at have været på en rockkoncert.
Den anden slags er de enkle, distraherende lyde omkring os, såsom samtaler
eller afbrydelser af kolleger på arbejdspladsen. Dette forårsager ikke høreskader og virker derfor mindre alvorlige, men støj, der ikke direkte beskadiger
øret, er også dårligt både for produktivitet og mental velvære.
Ringende telefoner, talende kolleger, tikkende tastaturer og summende
udstyr kan dog være den største fjende til koncentration og fokus.
Poly/Plantronics skaber lydoplevelser der lader medarbejderne arbejde smartere og blive mere produktive. De ved hvor vigtig lyden er i et arbejdsmiljø.
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medarbejderens behov.

Savi 8220 UC DECT
Duo m. ANC / USB-C
• Trådløst ANC DECT-headset til PC med
rækkevidde på op til 150m
• Aktiv støjdæmpning (ANC)
• Call privacy: Støj og alle stemmer der ikke taler
ind i mikrofonen frasorteres
• DECT-security certificeret
• DECT audio sikrer den højeste lydkvalitet til
musik og samtaler
• 13 timers taletid og 50 timers standby tid

Vil du gerne løse et støjproblem på
kontoret og hjælpe dine medarbejdere
med at koncentrere sig og være mere
produktive og komfortable?
Vores erfaring fra mange virksomheder
deler vi hellere end gerne med dig.
Kilde: Poly/Plantronics

Jabra Engage 75 Convertible
•
•
•
•

Udviklet til at give ekstra energi til dine samtaler.
Bedre kundeforbindelser.
Giv kunden en bedre oplevelse.
Højere produktivitet.
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Foto: Bjørg de Meza Espersen

• IP og mobiltelefoni

• Mobiltelefoner, tablets og PC

• Hardware og software

• Bredbånd og Fiber i hele Danmark

• V
 ideomøder og

• Headset til mobil og kontor

Unified communication
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Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

KLC Erhverv samarbejder med:

• Drift og support af hele din løsning

