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Power Your Business

Microsoft Teams
Dinamičnost modernih poslovnih okolij kliče po uporabi nove tehnologije, ki 
združuje več kanalov komunikacije v eni rešitvi. Bodite povezani s svojo ekipo in 
strankami preko klepeta, videoklica, konference, e-pošte ali neposrednega klica. 
Organizirajte dokumentni sistem, sklicujte sestanke, dodeljujte naloge, pišite 
opombe in predloge ali analizirajte podatke – vse to in še veliko več.

Dvignite raven 
produktivnosti

Sodelovanje Komunikacija Povezljivost Varnost



Katere težave izdelek
rešuje in kako? 

Opravljajte klice, urejajte dokumente ali sodelujte na srečanju. S pomočjo skupne rabe 
dokumentov lahko sodelujete in opravljate svoje delo, kjer koli ste, in imate organiziran 
pogled nad datotekami v datotečnem sistemu SharePoint. Dostopajte do aplikacij, kot so 
Microsoft Word, Excel in PowerPoint, ter sodelujte s kolegi v istem dokumentu v realnem 
času.

Boljše sodelovanje

Pošiljajte neposredna sporočila neki osebi ali pa celotni skupini, udeležite se videoklica ali 
pa delite zaslon in tako hitreje in bolje sprejemajte odločitve. Zmanjšajte nepotrebno 
komunikacijo po e-poštnih sporočilih in preprosto delite vsebine preko neposrednih 
sporočil ali po meri oblikovanih skupin. Za boljšo osredotočenost in organiziranost oblikujte 
ekipe za neko področje ali temo.

Učinkovitejša 
komunikacija

Za dobre poslovne odločitve potrebujete prave informacije na hiter in pregleden način. 
Aplikacija Teams vam preko orodja Apps omogoča integracijo številnih dodatnih rešitev, ki 
vam olajšajo in pohitrijo delovna opravila. Tako lahko z aplikacijo Power BI pregledujete 
podatke ali pa s sistemom Dynamics 365 dostopate do podatkov strank ali dokumentov iz 
skupne rabe preko aplikacije SharePoint.

Odlična povezljivost

Zaščitite zasebnosti uporabnikov z vgrajenimi varnostnimi sistemi in ohranite mirno vest, 
da so vaši osebni podatki na varnem pred nezaželenimi dostopi. Nadzorujte informacije in 
dnevnik ter možnosti iskanja vsebine. Spodbujajte varnejša srečanja z zmogljivimi 
kontrolniki in pravilniki, s katerimi preprečite prekinitve in odstranite moteče udeležence ali 
blokirate anonimne goste.

Vrhunska varnost

+ +Spletni sestanki Video konference + +Deljenje zaslona Webinarji
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