HOLD STYR PÅ
MICROSOFT TEAMS

INTRAACTIVE
GOVERNANCE

Microsoft Teams gør det nemt at samarbejde i
organisatoriske teams, projekter, erfagrupper eller
andre typer samarbejdsrum.
Med Microsoft Teams får I rig funktionalitet og
fleksibilitet til at skabe rammen for samarbejde og
videndeling i jeres organisation – men med Microsoft
Teams kan det også være en udfordring at få skabt en
sammenhængende og forståelig samarbejdskultur.
IntraActive Governance giver jer mulighed for at styre
hele livsforløbet for et team via navngivningskonventioner, skabeloner, standardværktøjer, automatiske
godkendelses- og livscyklusprocesser.

KERNEFUNKTIONER
EN GUIDET PROCES

LIVSCYKLUS

Vi gør det nemt for slutbrugerne at oprette
teams igennem en guidet proces. Det sikrer
også, at alle væsentlige elementer bliver
udfyldt med obligatoriske data og korrekte
indstillinger for teamet.

Få indblik i jeres brug af Microsoft Teams.
Se hvilke teams der mangler ejere og hvilke
teams der er inaktive – og reagér på det med
livscyklusfunktioner.

SKABELONER

PÅMINDELSER

Skabeloner for teams giver jer mulighed for
at hjælpe jeres brugere til at arbejde med de
samme værktøjer og efter de samme
politikker.

Send påmindelser ud til alle teams uden ejere
og genopret korrekt ejerskab af de data og
dokumenter, der er placeret her.

PROJEKTPORTAL

GÆSTER

Det har aldrig været nemmere at understøtte
jeres projektarbejde. Det er blandt andet
muligt at integrere jeres CRM eller ERP med
IntraActive Governance.

Få overblik over, hvilke teams jeres eksterne
gæster har adgang til, og hvilke data I skal
holde ekstra øje med. Fjern nemt eksterne
brugere, når samarbejdet er færdigt.

ET DASHBOARD OVER
ALLE TEAMS
IntraActive Governance indeholder et dashboard over alle
teams i jeres organisation. Via metadata er det nemt at
filtrere på forskellige typer af teams. I får en række
styringsfunktioner til blandt andet at kontrollere korrekt
ejerskab og om teamet er inaktivt og dermed bør
arkiveres. Vi hjælper jer med at rydde op, så I kan bevare
kontrollen og overblikket.

BEVAR KONTROLLEN
OVER DATA
Samarbejde er mest effektivt, når brugerne føler sig
hjemme og har de værktøjer til rådighed, som de behøver.
Men som tiden går, udvikler behovet sig ofte for at sikre
organisationens data både i forhold til bevaring og hvem
der har adgang. Med IntraActive Governance kan I altid se,
hvilke informationer eksterne har adgang til– og I kan tage
kontrollen tilbage, når I har brug for det.
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