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PUZZLEPART
Puzzlepart AS ble stiftet i 2008, og er i dag et av Norges fremste
miljøer på Office 365 og SharePoint. Vi har kontorer i Oslo og
Kristiansand.
Vi har bistått en lang rekke norske og internasjonale virksomheter
med å ta i bruk Office 365 til samhandling, dokumenthåndtering
og prosjektarbeid.
Puzzleparts metodikk er utviklet over mange år av våre egne
konsulenter, og baserer seg på erfaring fra ekte prosjekter og
møter med ekte mennesker.
Vi ønsker ikke å levere tunge og vanskelige løsninger. I stedet
satser vi på å bistå kundene våre med å ta i bruk Office 365 ut av
boksen - i så stor grad som mulig. Derfor har vi etablert et eget
team som har spesialisert seg på brukeradopsjon. Teamet har bred
erfaring fra mange felt, som e-læring, ambassadørnettverk,
innholdsproduksjon, konfigurering av SharePoint og mye mer.
Vi er klare til å hjelpe dere med å ta Office 365 i bruk på en
skikkelig måte.

Utrulling av Office 365
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Office 365 er et sett med verktøy som både samlet og hver for
seg tilbyr nye måter å jobbe på. Disse mulighetene kan virke
overveldende og kompliserte selv for erfarne brukere.
De aller fleste kundene vi møter, har to primære bruksområder for
Office 365. Først og fremst handler det om dokumenthåndtering,
deretter om informasjonsformidling. Mange velger å bygge
intranettet sitt inn i Office 365.
Det er derfor nødvendig med en styrt utrulling av Office 365, som
setter fokus på brukernes evne til å ta i bruk de ulike verktøyene,
og organisasjonens evne til å utnytte mulighetene i løsningen.
Puzzlepart har de siste årene bidratt til å innføre Office 365 i en
lang rekke offentlige virksomheter, fra kommunale etater til
fylkeskommuner, fra direktorater til departementer. Vi har også fått
god erfaring med utrulling i små og store private virksomheter.
Adopsjonsopplegget vårt har vist seg å fungere svært godt. Be oss
om referanser!
I dette heftet gir vi et lite innblikk i hvordan Puzzlepart jobber med
utrulling og brukeradopsjon i prosjekter der virksomheter skal ta i
bruk Office 365.

Det handler om bedre
måter å jobbe på
Office 365 representerer ny teknologi. Det er en svært
omfattende samling med verktøy som tilbyr nye måter
å jobbe på, både personlig og i små og store grupper
på tvers av organisasjonen.
Office 365 har verktøy som kan gi store gevinster for alle
som
• oppretter, lagrer og finner igjen dokumenter
• samhandler med kolleger
• deltar i møter
• søker etter og tar i bruk kompetanse som befinner seg i
organisasjonen
• trenger tilgang til de samme verktøyene på PC, mobil
og nettbrett
For å få god effekt av nye verktøy, må hele organisasjonen
lære seg å bruke dem på riktig måte. Dette krever en styrt
prosess for brukeradopsjon.

Ansatte har ulike roller og oppgaver

og forkortelser som de ikke kjenner. Det er viktig å unngå å
fremmedgjøre brukerne, men heller la dem erfare at de har
det som trengs for å utnytte teknologien.

Det innebærer også at de ansatte har ulike behov for
verktøy, og løser ulike oppgaver med dem. Derfor må
innføring av nye verktøy må ta hensyn til ansattes faktiske

Ansatte har ulik motivasjon for å gjøre
jobben sin

God brukeradopsjon tar hensyn til følgende prinsipper:

hverdag. Hva er det ansatte skal bruke løsningen til, og
hvordan kommer de til å gjøre det?

Ansatte har ulike erfaringer, og ulik
fartstid
Ansatte vil ha erfaringer fra ulike bransjer og miljøer, og har
lært seg ulike måter å løse utfordringer på. Noen tar ting
på strak arm, mens andre trenger mer tid.

Ansatte har ulike holdninger
Vi kan ikke anta at alle ser likt på ting. Noen er svært
fremoverlent når det kommer til teknologi, og ønsker
endringene velkommen med et smil. Andre kan være mer
uinteressert og vil helst slippe å forholde seg til nye
verktøy.

Ansatte har ulike evner og talenter

Motivasjon er en viktig faktor når det gjelder å ta i bruk nye
verktøy. Mens noen ansatte brenner for jobben sin og
gladelig tar i bruk nye verktøy, kan andre være mer avmålt
å føle at jobben er et ork og nye verktøy gjør det
vanskeligere. Derfor kan det være nødvendig med små
steg for mange brukere.

Hva er brukeradopsjon?
Brukeradopsjon handler om å hjelpe ansatte med å ta i
bruk ny teknologi.
Det er organisasjonens oppgave å passe på at hver
ansatt har den nødvendige kunnskapen som kreves for å
benytte moderne samhandlingsverktøy.
For å lykkes, er det nødvendig med en styrt prosess

Der noen føler at det er helt naturlig å lære seg nye
teknologiske verktøy, vil andre trenger lenger tid. Mange

der ansatte får veiledning og opplæring, og der hele

kan slite med å forstå budskapet som sendes i forbindelse
med utrullingen, ofte fordi det gjerne brukes fremmedord

med.

organisasjonen er gjensidig ansvarlig for å sikre at alle er

Innsiktsarbeid
For at vi skal få ansatte til å ta i bruk nye verktøy, må vi
forstå hvordan organisasjonen fungerer.
I korte trekk må vi ha svar på spørsmål som for eksempel:

⁃

hva er virksomhetens mål?

⁃

hvem er det virksomheten leverer tjenester til?

⁃

hvordan ser organisasjonen ut?

⁃

hvordan jobber ansatte for å nå målet?

⁃

Hva slags oppgaver jobber de med?

⁃

Hva slags dokumenter blir produsert?

⁃

Hvor lagres de?

I prosjektene våre benytter vi flere typer workshops for å
forstå organisasjonen bedre.
Her er noen av våre vanligste workshops:

Strategiworkshop

Arkitekturworkshop

Formål: Få innsikt i hvorfor Office 365 skal rulles ut og hvilke
gevinster som ønskes.

Formål: Kartlegge IT-systemer og miljøer, vurdere
sikkerhetsaspekter, og avklare lisensbehov

I workshopen diskuterer vi mål og mening med utrullingen.
Hvilke utfordringer kommer vi til å møte i prosjektet? Hvilke

Dette er et arbeidsmøte for IT-avdelingen og andre som
jobber med drift av PCer og mobiltelefoner, systemer,

gevinster skal skapes? Hvilke prioriteringer skal vi ha?
Hvem jobber i organisasjonen, og hva kjennetegner de

nettverk og lisenser. Dette er viktig for å avdekke - og
unngå - utfordringer mellom eksisterende miljøer og Office

ulike ansattegrupperingene?

365.
Arkitekturworkshopen fører som regel til oppstart av ulike
tekniske løp som er nødvendige for å lykkes med
utrullingen.

Brukerworkshop

Migreringsworkshop

Formål: Bli bedre kjent med hvordan virksomheten er

Formål: Kartlegge lagringsmetoder i ulike avdelinger og
enheter

organisert, og bedre forståelse av de ulike brukergruppene.
Hva slags prosesser og oppgaver er det ansatte jobber
med? Hvordan foregår samhandling? Hva slags
kompetanse har de? Hvilke verktøy benytter de i dag?
Hvordan kan vi få til en smidig utrulling av Office 365, og
hvilke verktøy vil de ha mest bruk for?

Denne workshopen gjennomføres vanligvis i møte med
hver enkelt avdeling eller enhet. Vi diskuterer hvordan
dokumenter produseres og lagres i avdelingen, og
hvordan de kan organiseres i Office 365. Dette brukes som
grunnlag for å forbedere migrering

Workshops er en praktisk måte å skape innsikt på - og ikke minst bygge engasjement, kreativitet og forankring!

Fakta om workshops
Varighet: Ca 3-4 timer

Deltakere arkitekturworkshop: IT og andre som driver

Sted: Holdes som regel i kundens lokaler

forvaltning av relevante systemer og løsninger

Deltakere strategiworkshop og brukerworkshop: 8-20

Deltakere migreringsworkshop: Utvalgte deltakere fra

personer. representanter for ledelse, administrasjon, HR,

hver enkelt avdeling

kommunikasjon, IT, fagavdelinger, ansattorganisasjoner og
lignende.

Samtaler med ansatte
I større virksomheter kan det være fornuftig å bli mer kjent
med ansatte enn det som er mulig i korte workshops.
Derfor gjennomfører vi ofte samtaler med ansatte. Dette er
en form for «brukerintervju» der vi snakker med utvalgte
ansatte som representerer relevante deler av organisasjonen.
Tema for samtalene er ansattes jobbhverdag - hva gjør de,
hvem samhandler de med, hva slags verktøy benytter de. Hva
er typiske utfordringer de møter?
Samtalene dokumenteres og oppsummeres, og benyttes i
planleggingsarbeid og tilrettelegging av informasjon og
opplæring.
Denne typen kvalitativ undersøkelse kan også med fordel
gjøres i etterkant av utrullingen for å evaluere resultatet av
utrullingen og finne forbedringsområder.

Design og informasjonsarkitektur
Office 365 kan tilfredsstille både enkle og svært komplekse behov for
informasjonsformidling og dokumenthåndtering. Men det er helt nødvendig
å utarbeide en informasjonsarkitektur som representerer virksomhetens
behov. Det omfatter dokumentmaler og -typer, metadata, dokumentflyt og
lignende.
Fordi alle kunder er forskjellige, er det store forskjeller på hvordan dette
arbeidet utføres. Noen velger å gjøre det selv, mens andre ønsker at
Puzzlepart skal ta ansvar for dette.
Vi ser ofte at det trengs overordnede prinsipper for informasjonsarkitektur,
gjerne basert på interne retningslinjer og krav til etterrettelighet og sikkerhet.
I mange virksomheter blir informasjonsarkitekturen i praksis utarbeidet på
avdelingsnivå slik at man får en løsning som passer de lokale forholdene.

Utrulling i praksis
Utrulling av Office 365 krever en rekke aktiviteter som
må planlegges nøye. Noen aktiviteter må skje i riktig
rekkefølge, mens andre kan spres over lang tid.
Vi pleier å skille mellom tre hovedprosesser i
utrullingsarbeidet:
1. Teknisk utrulling og planlegging
2. Migrering
3. Brukeradopsjon
Disse tre prosessene er gjensidig avhengige av hverandre.
Derfor er det ikke alltid åpenbart hvordan tidslinjen i et
prosjekt må være.

Teknisk utrulling og planlegging
Teknisk utrulling handler om å få løsningen på plass i
organisasjonen. Dette innebærer å få satt opp Office 365
tenant, aktivere de riktige lisensene og etablere
driftsorganisasjon og supporttjenester.
Når den tekniske utrullingen er utført, er Office 365 klar til
bruk. Da kan vi begynne arbeidet med å tilrettelegge
løsningene som organisasjonen trenger.
Planlegging innebærer å legge en helhetlig plan for hele
utrullingsforløpet. Dette medfører innsiktsarbeid i form av
workshops og samtaler med kunden.
Planene omfatter teknisk prosjektplan, kommunikasjonsplan,
og migreringsplan, samt andre nødvendige planer som
trengs for å realisere prosjektet.

Migrering til skyen
Migrering kan være en komplisert affære, og det er ikke
enkelt å forutsi hva hver enkelt organisasjon trenger å gjøre
her. Som regel handler det om å fase ut filservere og flytte
dokumentene som ansatte jobber med, til Office 365.
Vi jobber ofte tett sammen med de ulike enhetene og
avdelingene for å se på hvordan de jobber, hva slags
dokumenter de produserer, og hvordan disse bør ivaretas i
skyen.
Det er erfaringsmessig lurt å sette av nok tid til opprydding
før migreringen skjer. Kanskje det være på tide å arkivere en
del dokumenter og slippe å ta de med ut i skyen?
Migrering er ofte en miks av automatiserte prosesser støttet
av manuelle oppgaver.
Vi har etterhvert planlagt og gjennomført svært mange
migreringsprosjekter til Office 365.

Brukeradopsjon
Brukeradopsjon er en mer omfattende og langvarig

De viktigste tiltakene i brukeradopsjon er innsiktsarbeid,
opplæring og ambassadørnettverk.

prosess, som i praksis aldri slutter. Derfor er det viktig å
planlegge dette i detalj fra starten.

I tillegg finnes det en lang rekke andre adopsjonstiltak som
vi benytter ved behov og anledning.

Når vi planlegger arbeid med brukeradopsjon, benytter vi
kunnskapen vi får om virksomheten i innsiktsfasen. Vi
etablerer brukerprofiler, lager oversikt over hvilke verktøy

Brukeradopsjon er et langsiktig løp. Ansatte må få tid til å
absorbere endringene og ta verktøyene i bruk, samtidig

brukerne trenger, og ser på hva slags kompetanse de
trenger for å bruke dem.

som organisasjonen må lære å utnytte fordelene i
fellesskap. Dette tar tid.

Teknisk utrulling
Migrering
Brukeradopsjon
Oppstart
Kartlegging og
innledende
workshops
• Research og
analyse
• Brukeroppgaver
• Behovsvurderinger
• Arbeidsmøter for
arkitektur og
funksjonalitet

Ca 1 mnd

Tilpassing av
Office 365

• Etablere Groups og
Communication
Sites
• Tilganger og øvrige
IT-avklaringer
• Etablere
Velkomstsenter
• Migreringsplanlegging

Ca 3-6 mnd

Ca 12-24 mnd

Adopsjonsarbeid

• Gjennomføre
kommunikasjonsplan
• Utarbeide materiell
• Ambassadører
• Superbrukere
• Videreutvikle
Velkomstsenter
• Yammer

Opplæring

•
•
•
•
•

E-læring
Klasseromskurs
Ambassadører
Adopsjonsstøtte
Brukerstøtte

Evaluering

Kontinuerlig
forbedring

• Målinger og
nøkkeltall
• Brukerdialog
• Tekniske rapporter

Eksempel på prosjektforløp

tilpasninger for å få en komplett prosjektplan for hele

Det er umulig å lage en helt standardisert prosjektplan

utrullingen.

for utrulling av Office 365. I stedet har vi satt sammen en
rekke aktiviteter som vi gjennomfører i samarbeid med

Varighet på utrullingen kan være fra 2-3 måneder til 2 år

kunden. I planleggingsperioden gjør vi justeringer og

- det avhenger av organisasjonens størrelse og behov.

Brukeradopsjon er
langsiktig arbeid
Selv om mange ansatte er glad for å få ny teknologi som
hjelper dem i jobben, vil andre oppleve det som truende
og vanskelig. Folk er forskjellige.
Derfor tar det lang tid å få med seg hele organisasjonen.
God planlegging og solid opplæring er nøkkelen til
suksess.

Opplæring
Opplæring handler om å gi ansatte nødvendig
kompetanse til å bruke relevante verktøy i Office 365
til å gjøre jobben sin. Samtidig må de lære å utnytte
nye funksjoner på en måte som gjør det mulig for
organisasjonen å hente ut de ønskede gevinstene for
produktivitet, effektivitet og samhandling.
Opplæring tilbys i mange varianter. Vi har tre
hovedområder:

- Klasseromskurs
- Læring
- Selvhjelp
Kombinasjonen av disse tiltakene har vist seg å være svært
effektiv, og gir gode muligheter for å finne fleksible og
enkle løsninger for tilpasning til de fleste organisasjoner.

Klasseromskurs

E-læring

Vi har gjennom flere år erfart at klasseromskurs fortsatt er
en av de mest økonomiske og praktiske måtene å lære opp
mange ansatte på en gang.

For kunder som har ansatte spredt over mange kontorer,
og som ønsker seg mer fleksibilitet, er e-læring et godt
alternativ. Vi utarbeider opplegg og innhold for e-læring
som et alternativ - eller et utmerket supplement - til

I tillegg har klasseromskurs en viktig fordel: ansatte som
jobber sammen, får gå på kurs sammen. Det ser vi er en
viktig suksessfaktor. Da vil hver enkelt ansatt føle seg
inkludert, og kolleger kan lene seg på hverandre for hjelp
og veiledning i introduksjonsfasen.
Vi starter alltid med et Introduksjonskurs som varer fra 3-6
timer avhengig av hvor omfattende det trenger å være. Vi
tilpasser alltid kursene til hver enkelt kunde, slik at det er
mest mulig relevant.
Deretter vil det være aktuelt med andre typer kurs. Det kan
være kurs i samhandling, dokumentforvaltning, bruk av
konkrete verktøy (feks SharePoint, OneNote eller Officeproduktene).

klasseromskurs. Det kan være kostnadsbesparende i et
utrullingsprosjekt, særlig i større virksomheter.

Selvhjelp: Velkomstsenter
Noe av det første vi gjør i utrullingsprosjekter, er å etablere
et «Velkomstsenter» i Office 365. Dette er et område der
det samles informasjon, veiledningsmateriell og
kursinformasjon. Velkomstsenteret vedlikeholdes enten av
kundene selv, eller av våre adopsjonsrådgivere (eller en
kombinasjon).

Ledelsen først!
Alle trenger å lære hvordan de skal bruke de nye
verktøyene. Det omfatter også ledelsen. Vi foreslår alltid at
ledelsen bør gå på kurs aller først. Dette vil gi dem mulighet
til å på virke innholdet i opplæringen - samtidig som det gir
et viktig signal til hele organisasjonen om hvor viktig Office
365, samhandling og produktivitet er.

Ambassadørnettverk
En svært populær satsing i forbindelse med utrulling av
Office 365, er å etablere ambassadørnettverk.
Ambassadører er frivillige kolleger som melder seg til
tjeneste for å være spydspisser innenfor sin avdeling,
enhet eller fagområde. Ambassadører skal ikke erstatte ITsupport, men i stedet være positive ressurser som hjelper
kolleger med å ha lyst til å ta Office 365 i bruk.
Et ambassadørnettverk tar tid å etablere og forvalte. Vi har
god erfaring med dette fra store prosjekter i inn- og utland.
Arbeidet med å etablere et nettverk må begynne før selve
utrullingen av Office 365 starter.

Andre
Adopsjonstiltak
Brukeradopsjon er mer enn bare opplæring. Vi har en
rekke tiltak som handler om å øke den digital
kompetansen og gjøre ansatte tryggere på den nye
teknologien.

Informasjonskampanje
Brukeradopsjon krever god kommunikasjon og mye
informasjon. En god kommunikasjonsplan må legges for
hele prosjektet, og forankres hos ledelsen.
Informasjonselementer som plakater, handouts og e-post
må planlegges nøye for å nå fram til brukerne uten å
oppleves som støy.
Vi anbefaler sterk å etablere et Velkomstsenter i Office 365.
Dette egner seg svært godt som «nav» i
informasjonskampanjen.

Seminarer og lunsjmøter

Stands

En fin måte å kommunisere mulighetene i ny teknologi på,
er å arrangere presentasjoner der hvor ansatte befinner
seg. For eksempel kan vi presentere samhandlingsverktøy
på interne samlinger. Vi kan også holde lunsjmøter der

Å stå med stands i resepsjonsområder, i kantina eller
lignende steder er en fin anledning til å informere ansatte
og holde demonstrasjoner av løsningen. «Popup»løsninger med enkle bord og laptops gjør det mulig å

ansatte kan få en kort innføring i Office 365 og hva det vil
bety for deres organisasjon.

sette opp og flytte på installasjoner etter behov.

Besøk av adopsjonskonsulent
En fin måte å spre god informasjon om utrullingen på, er å
la adopsjonskonsulenter gå på «rundgang» blant alle
avdelinger for å introdusere løsningen på avdelingsmøter
tidlig i prosjektet.

Gevinstrealisering
En god utrulling av Office 365 handler i praksis om
gevinstrealisering. Hvilke gevinster man ønsker å hente
ut, varierer fra virksomhet til virksomhet. Utfordringen
er å forstå hvordan hvordan gevinstene kan realiseres.

Noen enkle eksempler på gevinster er:
⁃

Spare tid gjennom mer effektiv samhandling

⁃

Øke personlig produktivitet

⁃

Spare penger på drift og lisensadministrasjon

⁃

Bedre mobilitet og tilgjengelighet

⁃

Enklere oppgraderinger

For å realisere slike gevinster realiseres, må utrullingen
fokusere på de ansattes evne til å ta løsningen i bruk. Det er
derfor vi har et så sterkt fokus på brukeradopsjon.
Vi jobber tidlig med å identifisere gevinster i prosjektet. I
noen tilfeller trengs det egne workshops for å identifisere
og detaljere muligheter for gevinstrealisering
Mange virksomheter har egne gevinstansvarlig på ulike
områder. Vi har erfart at det er en veldig god ide. Det er
viktig at de gevinstansvarlige blir involvert i utrullingen av
Office 365 på en god måte.

Rapportering
Adopsjonskonsulentene våre vil sette opp relevante
målinger i løsningen der dette er mulig, og hjelpe til med å
etablere andre målinger ved behov. Deretter kan vi
rapportere løpende på gevinstrealiseringen - både i
utrullingsprosjektet og i tiden etter prosjektet.

Erfaringer

Utrulling av Office 365 er ikke et IT-prosjekt - det er et
endringsledelsesprosjekt.
Vi har jobbet med utrulling av Office 365 siden 2014. I
løpet av disse årene har vi kurset mange tusen ansatte i
private og offentlige virksomheter, både i Norge og i
utlandet.
Her er noen viktige erfaringer vi har gjort oss.

Ansatte som jobber sammen, må gå på
kurs sammen

Gevinstrealisering må følges opp
kontinuerlig

Det er håpløst å sende en representant for hver avdeling
på kurs, og håpe at det er nok. Når en hel avdeling går på
kurs sammen, opplever de løsningen på en helt annen
måte, og blir ressurser for hverandre. Det er også lettere å

80% av IT-prosjekter lykkes ikke med å nå målsetningene
som er satt for prosjektet. Vi opplever at mange kunder er
opptatt av gevinster før prosjektet begynner, men
etterhvert får gevinstrealiseringen mindre fokus. For å

føle seg inkludert, og vanskeligere å «gjemme seg unna»

lykkes må dette følges opp gjennom hele utrullingen, og

den nye løsningen.

det må lages tiltak som følges opp for å sikre ønsket
utvikling.

Sett av nok tid til innsiktsarbeid
Det er ikke bare å «trykke på knappen» så er Office 365
lansert. Det tar tid å forstå hvordan Office 365 skal rulles ut
i virksomheten. Til gjengjeld er sjansen for å lykkes langt
større når det tas bevisste valg basert på kunnskap om
hvordan ting bør gjøres i egen organisasjon.

Opplæring tar tid!
Det er ikke nok å gå på kurs. Hver enkelt ansatt må få tid til
å lære å bruke løsningen på sin egen måte og i sitt eget
tempo. Derfor er for eksempel ambassadører viktige
medhjelpere for brukere som opplever løsningen som
vanskelig. Selvhjelpsmateriell, ytterligere kursing og
veiledning skal være til støtte for brukerne over lang tid.

Selvhjelp er viktig
Mange brukere vil ha få eller ingen problemer med å ta
løsningen i bruk, mens andre vil trenge mye tid og bistand.
Selvhjelp er en viktig faktor for å sette ansatte i stand til å
lære seg ting ved behov, både når de selv står fast, og når
de har anledning til å hjelpe kolleger som står fast.

God informasjon er halve jobben
En kommunikasjonsplan som begynner før utrullingen og
som varer i lang tid framover, er nøkkelen til god
brukeradopsjon. Vi ser at en svært viktig suksessfaktor her
er at kommunikasjonsarbeidet eies av interne ressurser
med gode kommunikasjonsegenskaper, for eksempel en
informasjonsstab, kommunikasjonsavdeling eller lignende.

Kontakt oss for salg, forespørsler eller presentasjon av Puzzleparts
tilnærming til Office 365.

Steffen Norby
Daglig leder
steffen.norby@puzzlepart.com
Tlf 90118384

Vil du vite mer?

TA Kontakt

Tormod Guldvog
Strategidirektør
tormod.guldvog@puzzlepart.com
Tlf 91344956
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