
Tænd for grøn bølge på 
kommunikation og samarbejde  
i organisationen

I en tid hvor sporene fra finanskrisen stadig ses, kigger mange organisationer ef-
ter måder hvorpå de kan optimere produktivitet og forretningsprocesser uden at 
miste fokus fra bundlinjen. Microsoft Unified Communications kan transformere 
jeres måde at kommunikere og samarbejde på – og samtidig maksimere værdien 
af jeres eksisterende IT- og telefoniinfrastruktur.

Ved at tænde for Presence – eller tilgængelighedsvisning – i Microsoft® Share-
Point®, Exchange og Office Professional Plus, kan brugerne øjeblikkeligt finde, 
kommunikere og samarbejde med den rette person – og vel at mærke uafhæn-
gigt af tid og sted. Resultatet er hurtigere beslutninger, time-to-market eller bedre 
service.

Farven afspejler:
-  Min Outlook-kalender
-  Min login status
-  Mit manuelle valg

Hjælper mig med 
at beslutte:
Skal jeg ringe, e-maile 
eller sende en Instant Message?

Presence-visning 
ses i bl.a-:
Microsoft Office Pro Plus, 
Outlook, SharePoint og 
i Communicator

Hvad er “Presence”?
Ved at vise din tilgængelighedsstatus får kollegerne mulighed for 
at vælge det bedste kommunikationsværktøj i første forsøg

Jeg er optaget

Jeg er ikke 
ved mit 
skrivebord

Jeg kan 
kontaktes

Novozymes har øget produktivitet 
og samarbejde med Office Commu-
nications Server 2007. Kevin Potter, 
IT Manager for Novozymes udtaler: 
“Med Office Communications Server 
2007 kan jeg øjeblikkeligt se, om en kol-
legaerne i f.eks. Kina er tilgængelig og 
enten ringe eller sende dem en instant 
message i stedet for at sende en e-mail, 
som de først ville se den efterfølgende 
dag. Dette sparer mig mange timer 
hver uge”.
Se casen på: www.microsoft.dk/uc

PBS har flyttet 900 medarbejdere 
fra en Lotus Notes til en Microsoft 
Unified Communications løsning og 
høster nu produktivitetsfordelene. 
”I nogle tilfælde må vi erkende, at 
telefon eller asynkron kommunikation 
som mail bare ikke er de mest effektive 
kommunikationsformer, og derfor har 
vi ikke råd til at sidde ny teknologi som 
Communications Server overhørig.” 
Siger Kristian Schjørring, it-chef, PBS
Se casen på: www.microsoft.dk/uc



Spar op til 50 %1 på Microsoft Office 
Communications Server Standard CAL
Fra d. 1. august til d. 31. december 2010, kan I tænde for presence og instant mes-
saging på alle PC’er i organisationen og spare op til 50% på klientadgangslicensen 
(CAL).1 Office Communications Server Standard CAL giver jer alle de nødvendige 
ting for at komme i gang: presence, instant messaging, PC-til-PC audio og video, 
samt Group Chat. 

Der er også mulighed for at kommunikere med brugere på f.eks. Microsoft Live 
Messenger og AOL, og ved hjælp af presence federation kan I også aftale at ud-
veksle tilgængelighedsstatus – samt kommunikere med instant messaging – med 
eksempelvis kunder og samarbejdspartnere.

Målbar værdi for organisationen
I et white paper2 fra marts 2010 konstaterer IDC, at brugerne i gennemsnit sparer 
1,7 timer om måneden alene ved at indføre presence, instant messaging, PC-til-PC 
audio. Den aggregerede ROI for de analyserede virksomheder var mere end 250 %. 

I rapporten konkluderer IDC: ”Den tilsyneladende simple mulighed for at vise en 
brugers tilgængelighed og give mulighed for tekst-chat, giver enorme fordele til 
forretningsbrugere. Selvom IM, PC baseret telefoni og -video, presence og kontekst-
baseret samarbejde ikke erstatter velkendte kommunikationsmetoder som e-mail, er 
de blevet must-have komplementære værktøjer i nutidens forretningsmiljø.”

Besøg Office Communications Server websiten for  
yderligere information om produktet på  
Microsof.dk/uc

1.   Modtag op til 50 % rabat på Office Communication Server Standard Client Access License (CAL) Licens+Software 
Assurance ved at købe samme antal Office Communication Server Standard CAL L/SA licenser sammenlignet 
med det antal Core CAL licenser, som du har i virksomheden (kan købes samtidigt). Kontakt din Microsoft ac-
count manager eller Microsoft licensforhandler for flere detaljer.  

2.  “Improving User Productivity and Saving Communications Costs with Microsoft Office Communications Server 
and Enterprise Instant Messaging”. Robert P. Mahowald & Randy Perry, March 2010

Advokatfirmaet Horten rullede  
Microsoft Unified Communications 
ud til sine 225 medarbejdere. Med 
løsningen fik man større arbejdsglæde 
og sparede over en million kroner. 
“Med Microsoft Unified Communicati-
ons har vi fået en løsning, der på alle 
måder har overrasket positivt. Vi sparer 
over en million kroner de næste fem år 
alene på investering og drift, lydkva-
liteten i samtalerne er høj, systemet 
er stabilt, medarbejderne er glade for 
det, og jeg har som it-chef bedre end 
nogensinde før mulighed for at tilpasse 
løsningen løbende.” siger Nicholas 
Hansen, it-chef i Horten.
Se casen på: www.microsoft.dk/uc




