SHAREPOINT WORKSHOP

Intro til SharePoint
Forstå mulighederne og skab bedre samarbejde

Intro til SharePoint
Mange virksomheder anvender SharePoint til simple og ret isolerede opgaver
som eksempelvis dokumentopbevaring og interne nyheder. Få kender de fanta
stiske muligheder for bl.a. samarbejde, workflows og kommunikation, som Sha
rePoint tilbyder, og endnu færre udnytter mulighederne ordentligt.

I denne workshop får du et bredt overblik over
den tilgængelige funktionalitet i SharePoint, og vi
fokuserer på, hvordan udvalgte områder kan ska
be værdi for netop din organisation. Du vælger
selv hvilke fokusområder der giver mest værdi at
gå i dybden med, og med dette udgangspunkt
gennemgår vi både teknologi, funktionalitet,
brugeroplevelse og forretningsmæssige gevin
ster – både generelt og i dit konkrete tilfælde.

Workshoppen er et naturligt første skridt for virk
somheder, der ønsker at udnytte de fordele og
den værdi, som SharePoint kan skabe, men som
mangler yderligere viden og forståelse for syste
met – oftest fordi de ikke kender SharePoint til
strækkeligt eller kører på en aldrende udgave.

Workshoppen vil som oftest foregå hos jer, hvor en af vores konsulenter guider
3-6 af jeres medarbejdere gennem en dag fuld af viden, inspiration, teknologi,
arbejdsprocesser og konkrete problemstillinger.

Session 1 - Intro til SharePoint
Vi indleder dagen med en overordnet intro
duktion af SharePoint. Vi har fokus på generelle
styrker og svagheder i forskellige anvendelses
scenarier, versi
onstyper og licenser samt for
ventninger til kommen
de versioner. Dernæst
går vi lidt ned i teknikrummet for at få forståelse
for den arkitektur og teknologi, der ligger under
systemet, og de muligheder og begrænsninger
dette giver.
Herefter gennemgår vi al central funktionali
tet i SharePoint, hvilket helt naturligt vil være
det, der fylder mest i denne indledende sessi
on. Da SharePoint rummer en kompleks og
bred mængde af funktionalitet kan vi ikke nå i
dybden med alting, men med udgangspunkt i
nedenstående fokusområder gennemgår vi alle
vigtige områder og opnår et godt overblik og en
god forståelse for mulighederne i systemet.
Session 2+3 - Deep Dives
Dagens anden og tredje session er to såkaldte
”Deep Dives”. Her har I på forhånd udvalgt hvilke
to af nedenstående fokusområder, der er inte
ressante for jer at arbejde med. Vi gennemgår
de valgte områder mere udførligt og arbejder
med konkrete løsninger på jeres udfordringer.

Vi beder jer derfor om at have forberedt en præ
sentation af jeres konkrete udfordringer på de
udvalgte områder, så vi i fællesskab kan arbejde
på at designe en løsning i SharePoint, der imø
dekommer jeres behov.
SharePoint fokusområder
•
•
•
•
•

Dokumenthåndtering
Workflows
Sociale features
Search
Projektstyring og eks
ternt samarbejde

Governance
Integration
Rapportering og BI
Design og styling
Mobilitet

Session 4 - Anvendelse & anbefalinger
I den afsluttende session samler vi op på dagen,
vi bliver enige om et fælles sæt anbefalinger for
anvendelsen af SharePoint i jeres organisation.
Vi diskuterer den rette implementeringsstrate
gi, og vi vurderer nødvendige tiltag. Efter works
hoppen udarbejder vores konsulent en kortfat
tet rapport med dagens vigtigste konklusioner,
som bliver sendt til jer efterfølgende.

TYPISK PROGRAM

9.00 - 10.45

•
•
•
•
•

Session 1 - Intro til SharePoint

11.00 - 12.30

Session 2 - Deep Dive – fokusområde 1

12.30 - 13.00

Frokost

13.00 - 14.30

Session 3 - Deep Dive – fokusområde 2

14.45 - 16.00

Session 4 - Anvendelse & anbefalinger

“

Hos IT Relation ser vi SharePoint som
en central samarbejdsplatform, der
kan hjælpe en virksomheds medar
bejdere til bedre samarbejde, mere
struktur i arbejdsopgaverne og lette
re adgang til relevant information. Vi
er overbeviste om at SharePoint i rig
tig mange sammenhænge bør være
det centrale digitale omdrejnings
punkt for det daglige arbejde.

Mere information:

”

Tlf: +45 7026 2988
info@itrelation.dk
itrelation.dk/sharepoint

IT Relation A/S er i dag blandt landets fire største aktører på det danske marked for it-outsourcing og -udvikling. Koncernen beskæftiger 287 medarbejdere fordelt på fire lokationer i landet, hovedsædet i Herning,
Aarhus og to lokationer i København.
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