Een snelcursus in
Microsoft 365 Business
Presteer optimaal met een geïntegreerde beveiligings-,
beheer- en productiviteitsoplossing

Inleiding
Je weet dat je bedrijf alleen kan groeien
als iedereen optimaal presteert. Je moet je
werknemers dus de samenwerkingstools
geven die ze nodig hebben. Tegelijkertijd
moet je je kritieke bedrijfsgegevens
beschermen en verzekeren dat je team
toegang heeft tot de bestanden en gegevens
die ze voor hun werk nodig hebben.

Wij voldoen aan je technologiebehoeften,
zodat jij je kunt concentreren op je
kernactiviteiten en er met een gerust
hart vanuit kunt gaan dat je gegevens
beschermd zijn en dat je werknemers
zonder technologieproblemen kunnen
samenwerken, kunnen communiceren en je
bedrijf kunnen laten groeien.

Microsoft biedt nu voor het eerst een
geïntegreerd platform dat de productiviteit
van Office 365 combineert met de beveiliging
van Windows 10. Deze kosteneffectieve,
abonnementsgebaseerde cloudservice
is speciaal ontworpen voor kleine en
middelgrote bedrijven zoals dat van jou.
Het stelt je team in staat elke dag productief
te zijn met Office 365, waar ze zich ook
bevinden. Bovendien kun je Windows 10 Pro
gebruiken om controles met automatische
updates te beheren en je bedrijfsgegevens op
verschillende apparaten te beschermen.

In dit eBook ontdek je hoe je Microsoft365
Business elke dag in je bedrijf kunt gebruiken
en hoe je de efficiëntie, samenwerking
en productiviteit van je werknemers
kunt verbeteren terwijl je je gegevens en
apparaten beschermt.
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Bereik samen
meer
Creëer, verbind en werk
samen met mensen binnen
en buiten je bedrijf.

Scenario 1:
Bevorder beslissingen met visuele
samenwerking
Op het juiste moment de juiste informatie
aan de juiste mensen bieden is tegenwoordig
essentieel om klanten met weinig tijd
van dienst te zijn en nog steeds winst
te maken. Of je nu met managers de
recentste verkoopcijfers doorneemt of een
verkooppraatje houdt tegen een potentiële
klant, een realtime weergave van informatie
verbetert de ervaring en brengt je sneller
naar de volgende stap. Met Skype voor
Bedrijven, onderdeel van Office365, kun
je vanuit Outlook gemakkelijk een online
vergadering plannen of rechtstreeks vanuit
PowerPoint, Excel of Word onmiddellijk
aan een online vergadering deelnemen. Je
kunt je scherm delen, brainstormen op een
virtueel whiteboard, documenten in realtime
bewerken en chatten met andere deelnemers
van de vergadering om snel beslissingen te
nemen en werk gaande te houden.

Scenario 2:
Blijf onderweg productief

Scenario 3:
Blijf iedereen een stap vóór

Open je een nieuwe vestiging? Lanceer je
een nieuwe productlijn? Bereid je je voor
op een drukke kerstperiode? Wanneer je
werknemers moeten samenwerken, kunnen
ze hun inspanningen stroomlijnen en
synchroon blijven, waar dan ook ze aan het
werk zijn. SharePoint-teamsites bieden een
verzameling tools die onmisbaar zijn voor
samenwerking, waaronder (via Outlook) een
groepsagenda, een Planner voor taakbeheer
en een groepspostvak. Teams kunnen
toegang krijgen tot een gemeenschappelijke
verzameling bestanden die in SharePoint
zijn opgeslagen, en kunnen hun teamsites
aanpassen om de meest relevante bestanden,
bronnen en inhoud te markeren. Wanneer
leden worden toegevoegd of verwijderd,
worden de machtigingen van de teamsite
automatisch bijgewerkt in zowel SharePoint
als Outlook, zodat informatie veilig wordt
gedeeld met de juiste teamleden – zonder
dat gebruikers jou of een IT-medewerker
om hulp hoeven te vragen. Eenvoudig
gezegd: met Microsoft 365 Business kunnen
teams naar wens samenwerkingsruimten
opbouwen.

Je hebt niet veel aan informatie als je die
niet kunt vinden – en ernaar zoeken verspilt
te veel tijd. OneDrive voor Bedrijven kan
je werknemers helpen te vinden wat ze
nodig hebben. Ze kunnen e-mailbijlagen
gemakkelijk vanuit Outlook in OneDrive
opslaan en op elk van hun apparaten
bestanden en mappen doorzoeken. OneDrive
maakt zelfs gebruik van OCR (Optical
Character Recognition) om afbeeldingen
en pdf’s te doorzoeken. Ze kunnen een
voorbeeld bekijken van meer dan 270
veelvoorkomende bestandstypen, waaronder
afbeeldingen, pdf’s, Photoshop, Illustrator en
Visio, en video’s rechtstreeks streamen vanuit
OneDrive – zodat ze snel vinden wat ze nodig
hebben zonder hun apparaten op te vullen
met onnodige bestanden. Op zoek naar een
oudere versie van een bestand? Klik met de
rechtermuisknop op een bestand voor een
geschiedenis van maximaal 25 versies. Waar
dan ook je werknemers aan het werk zijn,
ze hebben altijd toegang tot deze zoek- en
discoveryfuncties.
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