Kan man få ut mer av molnet och öka säkerheten?
En förmiddag kring Office 365, Azure AD, EMS & GDPR
Vi har samlat experterna och hälsar dig välkommen till ett seminarium med fokus
på säkerhet och samarbete med Microsofts molnlösningar. Vi reder ut
förkortningarna och tittar på hur man effektivt samarbetar med Office 365, visar
hur man kan skydda dokument från att spridas på nätet, hur GDPR kommer
påverka oss alla och hur Windows 10 fungerar med enbart molnlösningar.
Hur skapas ett effektivt samarbete i
organisationen/företaget med Office
365 och hur kan en mallösning se ut?
• Vilken nytta kan man få av funktionerna i
Teams, Grupper och Planner för att skapa
ett smidigt och effektivt flöde i
gemensamma processer?
• Vilka möjligheter finns för mallar i
SharePoint och i Office Online? Hur kan
en lösning med "smarta mallar" se ut
SharePoint? Vi visar olika alternativ för att
smidigt arbeta med gemensamma mallar
i SharePoint och Office 365 och reder ut
vad som gäller för Onlineprogrammen.

Kan man begränsa spridning av vissa
dokument?
Vad finns det för möjligheter att sätta
säkerhet på vissa dokument med Microsofts
produkter och begränsa delning? Vi visar ett
skarpt exempel på en lösning.

AD, säkerhet och klienthantering
helt i molnet. Demo- nu är vi där!
Vid tidigare seminarium har vi pratat om
Microsofts nya lösningar med Azure AD
och Enterprise Mobility + Security. Nu visar
vi detta i praktiken - hur man som enskild
användare kan ansluta en Windows 10
dator till molnet och hur EMS med bl.a.
InTune och Azure Information Protection
agerar i bakgrunden för att nå en fullt
fungerande, managerad och säker
företagsdator.

GDPR - vad är kraven, hur bör
man agera?
GDPR ger oss alla nya utmaningar. Malin
Edmar berättar om GDPR sett ur legala
perspektiv. Vad är det vi måste anpassa oss
till? Alexander Percivall berättar om hur
Microsoft lösningar tekniskt stödjer just
detta.

Torsdag den

27 april
Plats

Filmstaden Sergel, Hötorget

Tid

Klockan 9.00–12:00

Frukost och registrering
Från 8.30

Anmälan

http://solidpark.se/anmalan,
eller ring 08-410 23 410
Anmälan kan ske i mån av plats
fram till den 21 april.
Max 2 deltagare per
företag/organisation.
Eventuellt fler i mån av plats.

Avbokning

Seminariet är kostnadsfritt, men
vi debiterar 350 kronor om du
anmäler dig men inte kommer.

se

Andreas Wennborg
Andreas har stor
erfarenhet av
utbildning inom Office
365 och de arbetar
även med utveckling
och rådgivning inom
Office 365.

Paulina Tamme
Paulina är specialiserad
inom Office 365 och
Office-utveckling och
är med sin unika
kompetens efterfrågad
inom mallprojekt där
mallarna skall fungera i
synergi med
SharePoint.

Thomas Spindler
Thomas är teknisk chef
och senior
projektledare på Solid
Park med ett rejält CV
inom IT-infrastruktur
sedan sent 80-tal.

Alexander Percivall
Alexander arbetar på
Microsoft som Partner
Technology Strategist
Modern Workplace
och är en mycket
uppskattad talare.

Malin Edmar
Malin är advokat och
har arbetat med ITrättsliga frågor sedan
1996, bl.a. som jurist
på Microsofts
huvudkontor i USA
under fyra år då hon
biträtt vid
produktutveckling.
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Om du inte vill ha fler inbjudningar till våra seminarier, så skicka ett mail till info@learningpoint.se och skriv ta bort i ämnesraden.
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