Do večje učinkovitosti
ekip in digitalizacije
procesov z M365 orodji

Izkoristite potencial orodij Microsoft 365
Orodja znotraj M365 močno spreminjajo naš obstoječ način dela z namenom, da nas bolj podprejo pri
delu, ki se je v zadnjih letih bistveno spremenilo.

Trenutno stanje in izzivi v organizacijah:
•
•
•
•
•
•

80% časa zaposleni porabijo za sodelovanje z drugimi ekipami – kompleksnost pri usklajevanjih.
utapljanje v količini prejetih e-mailov in iskanje priponk.
potreba po dostopu do datotek in informacij iz podjetja od kjerkoli.
procesi so zapisani na „listu papirja“, izziv jih je spraviti v življenje.
delegiranje in nadzor nad dodeljenimi nalogami je eden večjih izzivov vodenja.
potreba po okolju za bolj učinkovito delo na skupnih dokumentih.
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Povečajte
produktivnost
svojih ekip za
vsaj 15% z
M365 orodji!

1 digitalizacije
Izberite svojo prihodnost
1

Celovita vpeljava Teams in M365 orodij

2

Dvig digitalnih kompetenc zaposlenih

3

Digitalizacija procesov s Power Apps

4

Avtomatizacija procesov s Power Automate

B2 IT smo
specializiran partner
za dvig kompetenc
poslovnih
uporabnikov in
učinkovito izrabo
M365 orodij.

Zadovoljstvo partnerjev
"Znotraj Microsoft 365, ki ga v Porsche-ju že s
pridom uporabljamo, je tudi orodje Power
Automate, ki je namenjeno avtomatizaciji
procesov. S podjetjem B2 IT že vrsto let odlično
sodelujemo in tokrat smo z njimi sodelovali pri
izdelavi prilagojenega in avtomatiziranega
procesa potrjevanja dokumentov za vodje.
Lahko pohvalim celotno sodelovanje, ki je bilo
profesionalno in podprto s celovitimi storitvami
(od svetovanja, izvedbe in usposabljanja)."

„Zelo smo zadovoljni z odločitvijo, da smo poenotili
tehnologijo in kot osnovno orodje za komunikacijo in
delo ekip vpeljali M365. V Teams ekosistem
vpenjamo tudi druge aplikacije in s tem dodatno
gradimo osrednji center za delo vseh naših
sodelavcev. Vse to nam je uspelo s pomočjo
sistematične vpeljave, ki smo jo gradili skupaj s
partnerjem B2 IT. Najbolj nas je navdušila njihova
strokovnost in razumevanje poslovnih potreb in
koristi, ki smo jih iskali v tehnologijah.“

Sašo Dorniž
vodja Skupine IT Porsche Slovenija d.o.o.

Andrej Čušin
vodja IT projektov, interEnergo d.o.o.

V B2 IT vam pomagamo spraviti tehnologije v življenje!
www.b2.eu
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