
Öka intäkterna med en 
säker, modern arbetsplats

Microsoft erbjuder moderna arbetsplatslösningar för säkra samarbeten. 
När och där det är viktigt.

Den digitala revolutionen har förändrat våra arbetssätt dramatiskt. Team vill tillbringa mindre tid på kontoret, 
arbeta med sina favoritenheter och jobba färdigt som de själva vill.

82% av alla anställda känner sig mer 
produktiva när de arbetar hemifrån1

61% använder nu bredbandet 
hemma för att komma åt jobbappar2

24% använder en mobildataanslutning 
via sin mobil, surfplatta eller bärbara 

dator med en bredbandsdongel2

Säkerhetsrisker i korthet
Många småföretag tror inte att de är mål för cyberbrott. Sanningen är att de på grund av att de känner sig säkra kan 
vara ännu intressantare mål än stora företag. Vissa har även mer data utan att skydda dem extra, och det gör dem 

lockande för hackers. Dessutom riskerar de att straffas för brott mot den allmänna dataskyddsförordningen.

Cyberbrott kommer år 2021 att kosta världen omkring 60 biljoner kronor per år3.

43% av alla cyberangrepp är riktade 
mot små och medelstora företag4

Endast 38% av alla anställda tänker på 
datasäkerhet när de delar med sig av material 
som rör jobbet till externa parter, medan 11% 

aldrig ens överväger det7

Samarbeta och ha kontakt tryggt
Dagens mest produktiva medarbetare – personal som bidrar till, ger upphov till och 

påverkar förändringar – är företagets verkliga konkurrensfördel.

Frågan är hur du ska kunna skydda verksamheten med denna brokiga skara medarbetare.

48% av dataintrången orsakas medvetet. 
Mänskliga fel och systemfel står för resten5

Regelbundna 
programvaruuppdateringar 

skyddar mot cyberangrepp 
Säkerhetsgrundkonfiguration 

som alltid fungerar på alla 
hanterade enheter

Central kontroll över företagets 
data på personliga enheter

En liten initial kostnad 
och en minskad riskprofil

Förenklad driftsättning 
och snabb konfiguration 

av användare

Fördelar med en modern arbetsplats
Dagens mest produktiva medarbetare – personal som bidrar till, ger upphov till och påverkar 

förändringar – är företagets verkliga konkurrensfördel.

72% av alla anställda menar att 
deras framtida framgångar beror på 

deras möjlighet att vara kreativa8

58% tror att de skulle bli 
mer motiverade om de slapp 

jobba på kontoret9

92% påverkas negativt av 
gränserna för företagets principer 

för fjärråtkomst10

Fördel med Microsoft:
Uppnå mer tillsammans med 

appar som är gjorda för 
kreativa människor

Fördel med Microsoft:
Teamen kan vara produktiva 

överallt där de måste vara det, 
även offline  

Fördel med Microsoft:
Säkerhet som aldrig lägger av 

garanterar att den mobila arbetsstyrkan 
ständigt är skyddad
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35% av alla människor har 
minst en oskyddad enhet6

689 miljoner människor i 21 
länder utsattes för cyberbrott 20166

År 2019 kommer ett företag bli offer 
för ett angrepp med ransomware var  

14:e sekund3

År 2021 kommer kostnaderna för skadorna 
från cyberbrott att generera mer vinster än 

den kombinerade globala handeln med alla de 
större olagliga narkotikapreparaten3

Testkör Office 365 och upptäck fördelarna med en interaktiv 
workshop från Interlan och Microsoft. 
Den framstormande digitaliseringen, millenniegenerationens förväntningar och två stora cyberangrepp i fjol tvingar många 
svenska företag att utvärdera tekniken på arbetsplatsen och säkerhetsåtgärderna de har infört.

Vi bjuder in dig till en workshop med Office 365, där vi ställer i ordning en fiktiv miljö med sex enheter så att du får chans att 
testköra Office 365 ur användarperspektiv.

Detta är ett unikt tillfälle du inte bör missa, eftersom vi är ett av bara sex företag i Sverige som Microsoft har valt ut att erbjuda 
denna möjlighet. Genom att ta dig tid att bekanta dig med verktygen och få ett hum om hur de fungerar förstår du dig på 
produkten och hur ditt företag kan dra nytta av moderna arbetsplatsverktyg som ger tillgång till effektivare sätt att jobba och 
som dessutom ser till att alla föreskrifter efterlevs.

”Vi får alltid snabb och bra hjälp när vi behöver. Det är en av de stora 
anledningarna till att vi anlitar Interlan. Vi får stabila och bra tjänster 
som vi kan räkna med dagligen. Under åren har de även breddat sina 
tjänster vilket gör att vi kan få hjälp från samma leverantör av både 
telefoni och IT, vilket vi tycker är väldigt bra!” 

LARS LINDGREN, Drivex, Edsbyn

Kapa IT-kostnaderna med 
säkra arbetplats-som-tjänst-
lösningar från Interlan
Den framstormande digitaliseringen, 
millenniegenerationens förväntningar och hotet om 
cyberangrepp gör att svenska företag ser över tekniken på 
sin arbetsplats.

Med sina tjugo års IT-erfarenheter hjälper Interlan andra 
företag att skydda sig och sänka IT-kostnaderna. Få 
egen support med våra arbetsplats-som-tjänst-lösningar, 
moderna Microsoft 365-verktyg och tjänster till fast 
kostnad per användare och månad.

Contact: Erik Boson  |  erik.boson@interlan.se  |  0278–530 58 42
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