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Industriella revolutionen



Fjärde industriella revolutionen



THE EVOLUTION 

OF THE

EMPLOYEE

Source: Jacob Morgan



TILLSAMMANS SKAPAR VI NYA MÖJLIGHETER 

GENOM DIGITALISERING



Digital Masters perform better

FASHIONISTAS
Revenue: +6% 

Profitability: -11% 

Market Value: -12%   

DIGITAL MASTERS
Revenue: +9% 

Profitability: +26%

Market Value: +12%    

Revenue: -4% 

Profitability: -11%  

Market Value: -7%  

BEGINNER

Revenue: -10%

Profitability: +9%

Market Value: +7%  
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Leadership Capability 

+9% 
Revenue 

Creation

+12%
Market 

Valuation

+26%
Profitability



Social Media
- Monitor reputation

- Promote products and 

services

- Sell products and services

- Provide customer service

- Build Customer communities

Mobile Channel
- Promote products and 

services

- Sell products and services

- Provide customer service

Analytics
- Target marketing more 

effectively

- Personalize marketing 

communications

- Optimize pricing

- Better qualify sales 

prospects

Process Digitization
- Automating processes

- Monitoring operations in 

real-time

- Adaptability to external 

changes

Internal Collaboration
- Active knowledge sharing

- Use of internal social 

networks and video 

conferencing

- Working anywhere, 

anytime, any device

Data integration
- Customer data

- Other data (finance, supply-chain, operations)

Customer Experience
- Ensure cross-channels 

consistency

- Personalize the customer 

experience

- Offer Self-service





58%
of companies 

do not have  

an innovation 

strategy

— Capgemini

17%
higher 5-year 

CAGR for 

highly aligned 

companies

— Booz & Co.,

71%
of well-

aligned  

projects 

completed

— PMI

89%
of projects 

successful in 

high-

performing 

companies
— PMI

14X
more 

investments  

at risk

— PMI 

58%
of projects     

are not highly 

aligned to 

strategy

— PMI







Hur kan vi få stöd av 
modern teknologi? 



Project



Kvantifiera effekten för varje affärsdrivande faktorer.

Screenshot from Project Online



Prioritera affärsdrivande faktorer med en intuitiv 

jämförelseprocess.

Screenshot from Project Online



Styr urvalet av initiativ baserat på affärsdrivande 

faktorer utifrån de kvantitativa effekter som tidigare 

definierats.

Screenshot from Project Online



Screenshot from Project Online

Tvingande prioritering av vissa projekt som är 'måste' 

kan göras ex vis, regelefterlevnad etc.

Definitionerna hjälper oss med optimal portfölj baserat 

på begränsad finansiering eller andra anpassade villkor 

som resurser, acceptabla risknivåer, etc.







På Project Center tidslinjevy uppdateras i 

realtid när projekten reviderar framsteg 

och justera tider.

Projektledare kan också sortera på valda 

metadata, vilket hjälper dem att fatta beslut 

om projekten.

Projektledare kan gruppera aktuella och kommande 

projekt under olika kategorier, vilket gör det enkelt att 

jämföra relevanta metadata (t.ex. kapacitet, kostnad, etc.).



Riskdefinitioner ger projektledare möjlighet att beskriva risker i 

detalj och omfattar textfält för beskrivning, riskreducerande 

faktorer, beredskapsplan och triggers.

När du har definierat sannolikheten, effekt 

och kostnad, kan projektledare skapa 

detaljerade rapporter för att jämföra risker.

Riskdefinitioner hjälper projektledaren att identifiera och 

definiera projektrisker innan de inträffar.



Problem och riskmatris hjälper till med att 

prioritera nästa steg enkelt.



Få en tydlig visuell representation av din resurspool. Ex 

vis deltagande i flera projekt och återstående kapacitet.





Out-of-the-box integrationen med Skype för 

företag gör det möjligt med konversationer i 

realtid





Samtidig redigering av document i Office applikationerna

Lagra, dela och synka filer inom organisationen eller med externa 
parter

Arbete från olika enhetstyper

Hantera versioner och revisioner med integrerade flöden och 
versionshistorik

Håll alla informerade om ändringar med kommentarer

Redigera dokumenten samtidigt



Microsoft Teams 

Möjligheter för team för att kommunicera i realtid och 

sprida information och kunskap löpande.   

Alla gruppmedlemmar kan vara med och bidra genom 

teamchatten, skapa möten, dela dokument. 

Allt möjligt på olika enhetstyper



Office 365 
Utformat för möta unika arbetssätt för olika grupper

SharePoint

Teams

Office 365 ProPlus

Yammer

Outlook

Skype

Sites & Content Management

Chat-based Workspace

Co-Authoring Content

Enterprise Social

Mail & Calendar

Voice, Video & Meetings

Office 365 Groups & Delve

Komplett samarbetsplattform
Office 365 bemöter bredden av samarbetsbehov 

för er organisation

Integrerad upplevelse
Office 365-Groups och Graph möjliggör 

integrerade funktioner som underlättar effektivt 

samarbete

Säkerhet och regelefterlevnad
Office 365 levererar den säkerhet, 

regelefterlevnad och hanterbarhet som krävs i 

dagens moderna arbetsplatser

Project
Strategic PPM



Project

http://www.office365.se

http://www.office365.se/



