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W 3 KROKACH
URUCHOMIENIE PRACY ZDALNEJ

ZAPLANOWANIE I SZYBKIE

Kim jesteśmy? 

Jesteśmy międzynarodową grupą ekspertów i 
praktyków specjalizujących się w rozwiązaniach 
w chmurze Microsoft, a także „weteranów” 
technologii Microsoft SharePoint, którzy 
połączyli swoje siły pod nazwą Digital Dexterity 
Labs. 

Dzielimy się doświadczeniami, najlepszymi 
praktykami i pomagamy w wykorzystaniu 
dostępnych rozwiązań, aby zapewnić łatwe i 
szybkie wejście w model pracy zdalnej, z 
zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, nie 
ograniczając przy tym swobody we 
współdzieleniu informacji.

Sytuacja na świecie sprawiła, że zapewnienie narzędzi do zdalnej pracy grupowej oraz efektywnej 
komunikacji jest dzisiaj wymaganiem krytycznym. Nasz zespół Digital Dexterity Labs, to grupa 
pasjonatów, której celem jest pomoc w efektywnym i stabilnym wdrażaniu usług Microsoft365.

Wyzwanie
Jeszcze „wczoraj” około 36% ludzi na 
świecie pracowało zdalnie przynajmniej 
jeden dzień w tygodniu.

„Dzisiaj” wprowadzenie modelu pracy zdalnej nie jest już tylko decyzją z obszaru kultury organizacji, a 
pilną do przeprowadzenia zmianą, która jest konieczna do wdrożenia z dnia na dzień. Firmy są 
zmuszone do szybkiego adaptowania do nowych warunków. W niektórych przedsiębiorstwach 
wynika to z potrzeby zachowania efektywności, dla innych jest to niezbędne, aby utrzymać się na rynku.

Oto kluczowe pytania, na które firmy muszą dzisiaj szybko znaleźć odpowiedź:

    Jak możemy szybko wdrożyć zdalną współpracę i komunikację?

    Jak możemy w dynamiczny sposób umożliwić naszym pracownikom właściwe korzystanie z usług M365?

    Jak możemy się upewnić, że pracownik ma dostęp do zasobów, których używa w codziennej pracy?

    Jak możemy stawić czoła nieustannemu wzrostowi oczekiwań wobec Cyfrowego Miejsca Pracy i jak zarządzać jego cyklem życia?

    Jak możemy wdrożyć powyższe działania bez narażania bezpieczeństwa, pozostając w zgodności z regulacjami? 

W odpowiedzi na obecne wyzwania zespół Digital Dexterity Labs opracował Remote Collaboration JumpStart, dzięki któremu Twoja 
firma może szybko uruchomić pracę zdalną z wykorzystaniem usług platformy M365. Zbudujemy Twoje Cyfrowe Miejsce Pracy 
stosując najlepsze praktyki i rozwiązania branżowe, zapewniając ciągłość i komfort pracy dla użytkowników. 

Eksperci sprawnie poprowadzą Cię 
przez możliwości pracy zdalnej, jakie 
daje M365 i doradzą jak 
najefektywniej i najszybciej wdrożyć 
użytkowników.

Krok 1
1 dzień

Krok 2
1 - 3 dni

Dzięki działaniom naszych 
specjalistów, którzy wdrażają w życie 
opracowany wcześniej plan, procesy 
niezbędne do współpracy w Twojej 
organizacji zaczynają funkcjonować. 
Umożliwiają pracownikom zdalne 
wykonywanie kluczowych działań 

bibiznesowych.

Struktura Cyfrowego Miejsca Pracy 
jest dostosowywana do potrzeb 
organizacji. Dzięki dostarczeniu 

zautomatyzowanych scenariuszy 
samoobsługowych (self-service), 

rozbudowa rozwiązania odbywa się w 
sposób zrównoważony i bezpieczny. 
TwTwoi użytkownicy współpracują i 

komunikują się efektywnie.

Krok 3
1 - 2 tygodnie

Rozwiązanie

Ocena sytuacji i planowanie wdrożenia 
modelu pracy zdalnej.

Uruchomienie podstawowych 
scenariuszy pracy zdalnej przy 
wykorzystaniu narzędzi Office 365 
(Teams, SharePoint, Yammer). 

Wprowadzenie najlepszych praktyk i 
zasad współpracy cyfrowej oraz 
podstawowych regulacji kwestii 
bezpieczeństwa.

Następnym, naturalnym krokiem wdrażania Cyfrowego Miejsca Pracy jest dostosowanie go do indywidualnych potrzeb klienta, 
departamentów i działów organizacji. Na tym etapie ustalane są szczegółowe reguły i zasady, które narzucane w tle w sposób 
automatyczny pilnują, aby rozwiązanie działało i rozwijało się zgodnie z wizją organizacji. Wszystko po to, aby zwiększyć produktywność, 
bezpieczeństwo i zapewnić efektywne wykorzystanie chmury Microsoft przez każdego z pracowników. Krok ten zakłada automatyczne 
zaimportowanie i klasyfikację wszystkich przestrzeni i obszarów roboczych Cyfrowego Miejsca pracy, założonych na wcześniejszych 
etetapach oraz objęcie ich stałym, zautomatyzowanym zarządzaniem i nadzorem. Co więcej, Cyfrowe Miejsce Pracy umożliwia łatwą 
rozbudowę o nowe obszary współpracy w scenariuszach self-service, intuicyjnych i elastycznych dla użytkowników i nieobciążających 
pracowników działów IT.
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