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VELKOMMEN
Webinaret starter om et øjeblik

9. Marts 2021 – Udnyt værdien af din Microsoft 365 fuldt ud
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Velkommen til PULS 7

Spor 1: Udnyt værdien af din Microsoft 365 fuldt ud

Spor 2: Den rigtig vej til Azure

Spor 3: Bekymringsfri cloud – på tværs af Microsoft 365 og Azure



timengo  |   3

Godt at vide

Webinaret bliver optaget.

Præsentation og optagelsen deles med jer efterfølgende.

Spørgsmål skrives i chatten.
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Udnyt værdien af din 
Microsoft 365 fuldt ud
Morten Grundtvig, 
Cloud Advisor i timengo
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Agenda
Introduktion

Udnyt værdien af din Microsoft 365 fuldt ud
• Kom rigtigt i gang – timengo roadmaps
• timengo standard byg konfigurationer - Blankt papir vs. timengo cloud platform
• Nye muligheder - Managed service og timengo advisory service
• Brugertræning og uddannelse – timengo cloud platform academy

Demoer
• timengo cloud platform og standard byg konfigurationer

• Sikkerhed
• Bruger sikring – 2-faktor validering og betinget adgang
• Enhedssikring – WindowsSecure Level 1
• Datasikring – Klassificerings-mærkater

• Samarbejde
• SharePoint forside, Hubsite og Homesite
• Dokumentområde

• timengo advisory service
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timengo cloud platform

Cloud fundament

Licens- og betalingsplaner

Brugeridentitet

Governance og compliance

Cyber-sikkerhed
Zero Trust

Brugersikring og validering

Enhedssikring og validering

Datasikring

Samarbejde, dokumenter
og kommunikation

Samarbejde

Dokumenter

Kommunikation

PC og mobile enheder

Udrulning

Windows PC

Virtual PC

Cloud Datacenter

Server, apps og data

InnovationDatacentersikring

Post og kalender Infrastruktur

IoT

Mobile enheder

Automatisering

Brugertræning og support

a

A
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Kom rigtigt i gang
timengo cloud platform roadmaps

Cloud platform 
roadmap

Cyber-sikkerheds
roadmap

Samarbejde, 
dokumenter og 

kommunikations
roadmap 

PC og mobile enheds 
roadmap

Cloud Datacenter
roadmap

Roadmap rapport ØkonomiAktivitetsliste

Windows Virtual 
Desktop roadmap

Brugertræning og uddannelses roadmap
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Blankt papir vs. timengo cloud platform
timengo standard byg konfigurationer

80/20
Automatiseret

DEMO: Automatisering af standard 
byg konfigurationer
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Vedligeholdelse af cloud platform
timengo managed service / timengo advisory service

timengo managed service

timengo advisory service
• Adgang til advisories og andet indhold via 

Teams
• Alle advisories vil indeholde anbefaling og 

konfiguration
• En række anbefalinger vil desuden blive leveret 

som automatiseringer
• Mulighed for chat og dialog med timengo og 

andre virksomheder på servicen

Demo: timengo advisory service
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Brugertræning og uddannelse
timengo cloud platform academy

Kom godt i gang med cloud platform, på det rigtige niveau
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Demo
timengo cloud platform og standard byg konfigurationer

Cyber-sikkerhed
• Bruger sikring – 2-faktor validering og betinget adgang
• Enhedssikring – WindowsSecure Level 1
• Datasikring – Klassificerings-mærkater

Samarbejde og dokumenter
• SharePoint forside, Homesite/hubsite
• Dokumentområder



timengo  |   12

Spørgsmål
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Evaluér eventet ved at følge det link vi 
ligger ud i chatten.

Tak. Det betyder meget for os.
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Tak for i dag!
Vi glæder os til at se dig til næste webinar om…

Windows 
Virtual Desktop

20. april 2021


