
Microsoft Teams är ett verktyg i Office 365 som allt 
fler verksamheter använder. I Teams finns också verk-
tyg för digitala möten. REMM har bjudit in Mattias 
Kressmark, Senior Program Manager på Microsoft, 
för att berätta om Teams. 

Inom ramen för REMMs Tekniknätverk låter REMM 
ibland leverantörer komma och berätta om sina tjäns-
ter och produkter. Microsoft är en stor leverantör till 
svenska myndigheter, bland annat när det gäller webb-
mötesverktyget Skype för företag. Vid detta webbina-
rium kommer vi att få veta mer om bland annat följande:

• Vad är Teams och vad är skillnaden jämfört med 
Skype för företag.

• Interoperabilitet mellan Teams och Skype för företag.
• Microsofts strategier och roadmap för sina digitala 

mötestjänster.

Vi kommer också att ha en diskussion om svenska myn-
digheters möjligheter och begränsningar när det gäller 
att använda molnbaserade tjänster.  

Anslut i god tid! 
Anslut gärna lite innan webbinariet startar, rummet 
öppnas kl 13.20. Webbinariet sätter sedan igång kl 13.30 
och hålls i Skype för företag. Du ansluter via länken:

https://meet.trafikverket.se/peter.bjork/CZ2P2CBF
Webbinariet spelas in och kommer i efterhand att 

publiceras på remm.se.

Alla på myndigheten är välkomna att delta
Detta REMM-webbinarium är en del i arbetet inom 
REMMs Tekniknätverk. Alla, även ni som inte är tekni-
ker, är välkomna att delta. Sprid gärna till kollegor inom 
myndigheten som kan tänkas vara intresserade. 

Välkomna!

Måndag 9 december 2019, kl 13.30–14.50 – i din webbläsare (anslut gärna 10 min före)

REMM – resfria/digitala möten i myndigheter

Inbjudan till webbinarium:

Microsoft Teams
– Skillnader mot Skype för företag 
– Microsofts strategier
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REMM – resfria/digitala möten i myndigheter remm.se
Trafikverket driver projektet REMM – resfria/digitala möten i myndigheter. REMM startade som ett regeringsuppdrag och samordnar arbetet inom  
utpekade statliga myndigheter med att bli bättre på att byta vanliga möten mellan och inom myndigheterna mot digitala möten. Läs mer på remm.se.
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