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Spar rejseudgifter og transporttid for medarbejderne. 
Invester i collaboration, som er et moderne, digitalt 
samarbejdsredskab. Det er designet til at gennemføre 
projekter og opgaver på en smidig og intuitiv måde. 
Med collaboration kan du etablere projekter og 
opgaver og have dem let tilgængeligt i et godt overblik 
på din PC-/Mac-klient og i din mobil app. 
Du opretter et projekt simpelt og hurtigt. Derefter 
vælger du de relevante kolleger til projektet. Du kan nu 
oprette delopgaver og fordele dem blandt kollegerne.

Du kan chatte med gruppen, når det passer dig. Opstår 
behovet for tale og se hinanden spontant, skifter du 
bare fra chat over til et audiomøde eller et videomøde. 
I holder møderne med eller uden skærmdeling. Du kan 
endog invitere eksterne kontakter med på møderne.
Gruppen har adgang til projektets dokumenter via en 
fælles projektmappe i skyen.
Collaboration gør opfølgning og fremdrift på projekter 
og opgaver til en leg.

Høst gevinsten ved at anvende de nyeste teknologier 
indenfor telekommunikation
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Styrk virksomhedens fremdrift med 
collaboration til Connect 3.0

Dine fordele

Collaboration fungerer på PC-/Mac-klient og på mobil app

Opret projekter og opgaver et sted, og opret et struktureret overblik med 
nem styring og opfølgning

Samarbejdsdialogen sker via chat, audiomøde og videomøde inkl. 
interaktivt whiteboard

Nem fælles adgang til projekternes og opgavernes tilhørende �ler i 
mapper i skyen

Planlæg og inviter kolleger og eksterne kontakter til møde
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Featureoversigt

Collaboration er bygget op for at få fremdrift i dit 
arbejde. Indgangen er en oversigt over dine igang-
værende projekter og opgaver. Du starter med at 
oprette et projekt (eller en større opgave) og vælger 
kolleger, der skal medvirke til at løse projektet.
Under projektet opretter du delopgaver og tildeler 
dem til de ansvarlige med deadlines. Der er en mappe 
til alle dokumenter til projektet, som alle projektmed-

lemmer har adgang til. Du kan chatte med dine 
kolleger i projektet, ligesom du kan holde audio- og 
videomøder med dem. Da dialogen føres i regi af 
projektet, kan du altid gå tilbage i dialogen for at 
gen�nde detaljer. Collaboration giver dig og dine 
kolleger et godt overblik over alle projekter, planlagte 
og gennemførte delopgaver, så alle projektmedlemmer 
kender deres ansvar og deadlines. 

Projektoversigt

Del filer

Møde
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Chat

To-do’s

Gruppechat 

Chathistorik

Fildeling

Fælles fildrev

Skærmdeling

Ad hoc audiomøder

Skemalagte audiomøder

Ad hoc videomøder

Skemalagte videomøder

Web-baserede videomøder

Deltagelse af eksterne kontaktpersoner i chat og videomøder

Projekt- og opgavestyring

Collaboration-funktionalitet PC-/Mac-
klientIP-telefon  Mobil app
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Chat

Del filer

To-do’s

Chat dialog

Del filer Mapper Billeder

To-do’s Personlig to-do’s Prioriterede to-do’s

Chat med whiteboard Chat med fildeling
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Møde

Audiomøde Videomøde Videomøde med skærmdeling

Start møde nu Hurtigt mødeindkaldelsePlanlæg møde


