




E-BOK INNLEDNING 

Innledning 

Fem grunnleggende utfordringer 

Vi ser at mange av våre kunder har flere av de samme utfordringene. Ledere og IT-sjefer i små og mellomstore 

virksomheter forteller om at det blant annet er vanskelig å få nøyaktig og reell innsikt i operativ data, at det er 

utfordrende å bygge en lønnsom digital tilstedeværelse og at en stadig mer mobil arbeidsstyrke gjør 

sikkerhetsarbeidet mer komplisert. 

Høres dette kjent ut? Da kan det være at virksomheten din opererer med en utdatert nettverksløsning. I dag er det 

mange norske virksomheter som bruker nettverksløsninger som er opptil 10 år gamle. Disse løsningene svarer 

ikke til dagens standarder og krav om fleksibilitet, mobilitet og sikkerhet og hindrer derfor innovasjon og moderne 

drift. 

Hvorfor bør du oppgradere virksomhetens nettverksløsning? 

Det er mange grunner til å oppgradere ett nettverk som består av 10-15 år gamle nettverkskomponenter. 

Grunnen til det er at teknologien i dag utvikler seg i en enorm fart. Nye former for datakriminalitet oppstår hele 

tiden og utsetter virksomheter med utdaterte nettverksløsninger for stor risiko. Dessuten blir alle bransjer stadig 

mer avhengige av digitale løsninger, i tillegg til at økt bruk av online resurser krever nettverk med høyere 

hastigheter. 

Unmo Naas er fremtidens løsning 

Nettverksløsningen Unmo Naas er bygget for å håndtere dagens og fremtidens behov. Dette er en skybasert og 

skyadministrert løsning, og Huawei jobber kontinuerlig for å sikre at funksjonene i skyteknologien holder seg 

oppdaterte og oppdaterer stadig nye og eksisterende funksjoner. 

Unmo har et tett partnerskap med Huawei og lang erfaring med å levere Unmo Naas nettverksløsninger. Huawei er 

blandt verdens største leverandører og produsent av nettverksløninger. Ledende innenfor ny teknologi som 5G og Wi-Fi6.

Kort oppsummert 

Som nevnt opplever mange virksomheter de samme utfordringene . Vi ser at disse utfordringene ofte er 

knyttet til hvilken nettverksløsning virksomheten bruker. For å gi deg en oversikt over de vanligste 

utfordringene og løsningene på disse, har vi valgt å dele dem inn i fem kategorier: 

1. Egnethet 

2. Synlighet 

3. Arbeidsplassen

4. Sikkerhet

5. Innovasjon



E-BOK INNLEDNING 

Virksomheter med mange roller kan tjene mye på innovative 
nettverksløsninger 

Mange virksomheter har en mangfoldig arbeidsstyrke med ansatte som utfører svært ulike arbeidsoppgaver. 

Uavhengig av arbeidsoppgave vil alle kunne nyte godt av et innovativt og moderne nettverk fra Unmo Naas .

Hvordan kan den ansatte nyte godt av et moderne nettverk? 

Konsulenten 

gir råd til kunder via skybaserte 

løsninger. 

Forhandleren 

måler og analyserer kundenes 

kjøpsmønster i den fysiske 

butikken. 

Produsenten 

utvider virksomheten med 

global netthandel. 

Håndverkeren 

bruker utvidet virkelighet (AR) 

for raskere beslutninger. 
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Utvikleren 

er født i en digital verden og 

absolutt avhengig av skybaserte 

løsninger. 

Restauranteieren 

får flere kunder med mulighet 

for å reservere bord på nett . 





E-BOK 01. EGNETHET: MER TILPASSET, RASKERE OG SMARTERE

Hvorfor nettverk er løsningen 

• Kompleksitet kan automatiseres. Med et nettverk fra Unmo Naas kan

nettverksapplikasjoner brukes til å samle inn data. Smarte og moderne applikasjoner kan

også settes opp til å gjennomføre enkle analyser av dataen som samles inn. Dermed kan all

manuell datainnsamling og kontroll av virksomheten på bakgrunn av Excel-ark, opphøre.

• Avgjørelser kan tas i realtid. Alle virksomheter kan - og bør - samle inn live data. Dersom

du har tilgang på data i realtid kan du bruke denne informasjonen til å ta raske beslutninger.

Med en slik tilgang vil du også kunne bruke verktøy som henter informasjon fra datakilder

som for eksempel trafikk på nettsiden, detaljkunnskap om markedet og informasjon fra

leverandører til å forbedre dine kunders opplevelse.

• Fremtiden kan forutsees. Et moderne nettverk kan hjelpe ledere og IT-sjefer med å forutse

alt fra dataangrep til kommende trender. Med denne formen for innsikt kan du forutse

hendelser og ta både preventive og proaktive beslutninger på bakgrunn av denne

informasjonen.

• Nettverket kan skaleres etter behov. Med Unmo Naas og en nettverksløsning driftet av

Unmo får du sikker IT-infrastruktur som kan skaleres opp eller ned etter behov slik at

virksomheten din kan tilpasse seg svingninger i etterspørsel. På denne måten er det mulig å

sikre at løsningen vil fungere på lang sikt.

Dette er noe du bør tenke over før du tar en beslutning om hvilken WiFi-løsning du skal gå 

for. Sørg for at mulighetene for skalerbarhet og sikker drift har vært en del av 

beslutningsprosessen. 







E-BOK 03. ARBEIDSPLASSEN: INSPIRER OG BYGG LOJALITET

03. Arbeidsplassen: Inspirer
og bygg lojalitet

Utfordringen 

• Finne og beholde de riktige menneskene. 

Det å beholde de beste ansatte er et voksende problem for mange virksomheter, 

spesielt ettersom stadig flere arbeidstakere vurderer tilfredshet basert på andre

kriterier enn lønn alene .

• Inspirere og bygge lojalitet. 

To tredjedeler av den yngre arbeidsstyrken knytter tilgang til den nyeste

teknologien på arbeidsplassen til sin generelle tilfredshet på jobb, og dermed

også til sitt ønske om å bli i virksomheten.

• En fleksibel arbeidshverdag.

Jobben er ikke lenger en fysisk lokasjon, men et miljø som er tilgjengelig overalt.

Mange arbeidstakere har ikke lenger lyst til å være låst til kontorpulten og

forventer langt mer fleksible løsninger. Virksomheter må ta hensyn til hvordan 

arbeidstakere ønsker å jobbe og at deres behov er forskjellige. Det er viktig å

sikre at alle har tilgang på de riktige verktøyene og at den digitale infrastrukturen

støtter dem, uansett hvor og når de jobber, uten at dette går på bekostning av

sikkerheten.
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E -BOK 03. AR BEIDSPLASSEN: INSPIRER OG BYGG LOJALITET 

Hvorfor nettverk er løsningen 

• Samarbeid kan fungere sømløst.

Med en nettverksløsning fra Unmo Naas kan skybaserte samarbeids- og

kommunikasjonsverktøy blir tilgjengelige for alle. For å sikre trivsel og samarbeid 

bør alle få tilgang på de samme mulighetene, uavhengig av om de jobber ute i

felten, på kafe eller på et kontor.

• Arbeidsstyrken kan være fleksibel.

Med et moderne og innovativt nettverk oppnår arbeidstakere langt mer enn

bare flere samarbeidsmuligheter. Dersom du sørger for tilgang på

brukervennlige og kraftige verktøy sikrer du også at dine ansatte har muligheten

til å skape og teste ut nye konsepter, finne løsninger og dele data i realtid.

• Kommunikasjon kan ta nye former.

I det 21. århundret består ikke arbeidsstyrken bare av mennesker, men av både

mennesker og ting. Med et godt nettverk er ikke dette noe problem: WiFi 6

sørger for rask, tilpasningsdyktig og sikker kommunikasjon mellom alle dine

ansatte, både P2P (people to people), P2T (people og things) og T2T (things to

things).

Hvordan virksomheter støtter den yngre delen 

av arbeidsstyrken 

� � ® �,fd
....... : 

Desk Jockey WorkSurfer Free Mover Local Roamer 

Jobben krever at 
Jobben krever at 

Arbeidstakerens 
arbeidstakeren 

arbeidstakeren 
oppgaver er 

Jobben krever sitter ved pulten 
kan utføre ad 

både stasjonære 
høy grad av Beskrivelse sin og utfører og mobile og 

arbeidsoppgaver hoc-oppgaver finner sted på mobilitet på en 

fra en bestemt på flere ulike flere ulike gitt lokasjon. 

lokasjon. lokasjoner. lokasjoner. 

Bevegelighet Stasjonær Stasjonær Hybrid Mobil 

Lokasjon En Flere En En 

Miljø Inne-eller Innendørs Inne-eller Innendørs 
utendørs utendørs 

Resepsjonist, Freelancer, Arkitekt, Servitør, 
Typiske yrker selger i utvikler, eiendomsmegler, lagermedarbeider, 

billettluke, IT-entreprenør, ingeniør produksjonstilsyn 
sekretær skribent 
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I 
Holster Nomad 

Jobben krever 
høygrad av 

mobilitet på flere 
ulike lokasjoner. 

Mobil 

Flere 

Inne-eller 
utendørs 

Rørlegger, 
elektriker, 

fraktmedarbeider 



E-BOK 04. Sl KKERH ET: VÆR Sl KKER OG INN EN FOR LOVVERKET 

04. Sikkerhet:
Vær sikker og innenfor lovverket 

Utfordringen 

Svikt kan kreve mye. 

Gode, moderne sikkerhetsløsninger har blitt 

en av de største investeringene innen 

teknologi. Et sikkerhetsbrudd kan 

bokstavelig talt ta livet av en virksomhet og 

dersom hackere kommer seg inn i systemet 

kan det i tillegg skade forsyningskjeden 

alvorlig. 

Mer komplekse situasjoner. 

Mange ledere vil si seg enige i at det å 

forhindre tap av data i økende grad er en 

utfordringer ettersom de ansatte blir mer og 

mer mobile. 

Hvordan ligge foran. 

En av de største utfordringene mange 

virksomheter opplever er å håndtere den 

desentraliserte virkeligheten vi nå lever i. 

Risikoen vi står overfor i dag spenner fra både 

virtuell og fysisk sikkerhet til sikring av personer 

og ting. I tillegg er det selvsagt vesentlig at 

virksomheten unngår finansielle straffer for å 

ikke følge gjeldende lowerk. 

Alvorlig kunnskapsmangel. 

Tekniske ferdigheter blant ansatte forblir 

begrenset selv om avhengigheten av og 

utsettelsen for digitale verktøy fortsetter å øke. 

For IT-avdelingen er det å holde tritt med risiko 

og samtidig sikre tilstrekkelig opplæring av hele 

organisasjonen en daglig utfordring. 



E-BOK 04. Sl KKERH ET: VÆR Sl KKER OG INN EN FOR LOVVERKET 

Hvorfor nettverk er løsningen 

• Sikkerhetsløsningene kan være enhetlige.

Dersom du velger en nettverksløsning fra Unmo Naas får du tilgang på

markedets fremste sikkerhetsløsninger slik at du kan være trygg på at

virksomhetens sikkerhet blir ivaretatt. Med profesjonell drift fra Unmo`s

eksperter kan nettverket administreres sømløst og uten av sluttbrukeren

forhindres fra å utføre arbeidsoppgavene sine .

• Styring av trusler kan overlates til ekspertene.

Med Unmo Naas kan selv virksomheter med begrensede muligheter for IT-

support få tilgang på et kraftig punkt for overvåkning og respons med

økende grad av automasjon.

• lntent-based networking (IBN) kan forutse trusler.

Moderne analyseverktøy og fjernstyring av nettverket kan forhindre og

stoppe situasjonen før skaden er skjedd.

• Nye og midlertidige lokasjoner kan sikres. 

Med nettverksløsninger fra Unmo Naas kan Unmo sikre at det er trygt for

din virksomhet å opprette nye og midlertidige lokasjoner.
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E-BOK 05. INNOVASJON: INNOVER OG TA KONTROLL

05. Innovasjon:
Innover og ta kontroll 

Hvordan virksomheter utnytter 

mulighetene i innovasjon: 

68% 
av virksomheter utforsker mulighetene for å forbedre sine prosesser ved bruk av 

kunstig intelligens og maskinlæring. 

Eksempel: Virtuelle assistenter kan ta ordre og behandle enkle 

kundeforespørsler som kommer inn utenfor arbeidstid. 

59% 
av virksomheter planlegger å utnytte mulighetene som ligger i tingenes internett 

(loT) for å transformere og endre sine nøkkelkostnader. 

Eksempel: WiFi-baserte tjenester kan logge energibruk og -kostnader og 

tilpasse lyssetting for å sikre et bedre arbeidsmiljø. 

50% 
av virksomheter ser nærmere på hvordan automasjon kombinert med analyse 

kan gi en smartere tilnærming til markedet. 

Eksempel: Smarte datainnsamlingsverktøy kan skille ut ulike personaer blant 

dine kunder og lage effektive kampanjer rettet mot disse. 

Nettverk forbedrer innovasjonstakten for virksomheter. 
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E-BOK 05. INNOVASJON: INNOVER OG TA KONTROLL 

Utfordringen 

• Det er på tide.
Tre fjerdedeler av en IT-avdelings tid går med til å holde hjulene i gang. Det å

finne tid til å komme opp med nye ideer for å bedre lønnsomhet og

videreutvikle virksomhetens kjerneoppgaver er en utfordring.

• Å være proaktive.

• 

Det å til stadighet måtte reagere på kundenes behov eller en konkurrents

bevegelser, bidrar til at noen virksomheter blir hengende etter

markedslederne. Det disse virksomhetene trenger er tid og rom til å hente ut

den innsikten de trenger for å ta en sterkere posisjon i markedet.

En fleksibel kultur .
Arbeidstakere er ikke nødvendigvis redde for endring, men det er mange som

mangler effektive måter å dele ideer og innsiktsfulle tilbakemeldinger til

ledelsen på.

Hvorfor nettverk er løsningen 

• Du kan skape ny verdi.
Istedenfor å beholde status quo og slukke branner, kan automasjon, kunstig

intelligens og bedre administrasjon av teknologiske verktøy frigi tid for

strategisk planlegning.

• Du kan forutse behov.
Sosial WiFi og moderne markedsføringsverktøy kan være med på å bygge et

nøyaktig bilde av hva kundene dine ønsker seg før de ber om det.

• Du kan gå foran og lede endringen.
Gode samarbeidsverktøy og on-demand innsikt i data gjør det mulig for deg

og dine ansatte å komme opp med gode ideer, teste og lansere nye

produkter og tjenester raskt og enkelt.
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