Hvem vi er
Om oss
Vår jobb er å gjøre din enklere. Vi tilbyr Office
365 kurs, opplæring og tilstedeværelse. Frigjør
din tid og få begeistrede kolleger når du tar i
bruk samarbeidsplattformen Office 365.

Kontakt oss
Telefonnummer: 920 10 803
E-postadresse: kontakt@procloud365.no
Nettadresse: www.365norge.no

Hvordan kommer du i gang med
Office 365?
Du kan bruke din egen tid, la dine kolleger
jobbe som før. Eller du kan bruke våre tjenester
for å gi både dine kolleger og bedriften et løft..
•

Å innføre ny teknologi kan gi frustrasjon
eller begeistring. Velg det siste.

•

Mange bedrifter opplever stort trykk på
interne kunnskapsmennesker når ny
teknologi innføres. Avlast organisasjonen
med ekstra ressurser når du starter opp.
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Vi gjør ny teknologi enkel å bruke

Det er fabelaktig hva du og bedriften
din kan få til.
Vi liker å hjelpe mennesker. Mennesker som får
aha-opplever og oppdager magiske ting når de
ser knepene som gjør arbeidsdagen enklere.

“Det finnes fantastiske
funksjoner i Office 365 som
du sannsynligvis ikke vet

Hva skal til for å lykkes
med Office 365?
Her er noen idéer …
Du må kjenne mulighetene og formidle dem til
dine kolleger som fordeler. Noen trenger
opplæring av alle mullighetene. Noen trenger
bare ett lynkurs for å komme i gang eller
forbedre sin egen arbeidssituasjon.

Geir Hogstad – Daglig leder

om.”

Det er mange som leverer tjenesten Office 365. I
den prosessen er det fort gjort å glemme, eller
utsette opplæring av brukere. Vi tilbyr
tjenestene du trenger for å begeistre kollegene
dine.

Få akkurat de resultatene du vil ha

Våre Office 365 produkter og tjenester

Når din bedrift invester i ny teknologi.

Har du ønsker og mål for vekst og
interne forbedringer.
La kunnskapsplaner være en del av din suksess.
Bedriften din endrer seg, det gjør Office 365
også. Sørg for at du lader kunnkapsbanken så
du holder følge.

-

Brukerkurs på Office 365
Lynkurs for deg som har det travelt
Superbruker når dine kolleger ønsker
øyeblikkelig hjelp
Bedriftsinterne kurs og
kunnskapspakker skreddersydd for
din bedrift.

