Oplossing in het kort

Insight Teamwork Assessment

Voordelen

Voor Microsoft 365 en Insight Digital Workspace™

• Zorg voor essentiële kennis van
uw behoeften op het gebied van
samenwerking

Zakelijke uitdaging

• Identificeer de kenmerken van een
ideale toekomstige outcome.

Nieuwe generaties die zijn opgegroeid met technologie worden onderdeel van de
beroepsbevolking en brengen nieuwe verwachtingen en standaarden met zich mee.
Hoe we met elkaar communiceren is essentieel, en werknemers van alle leeftijden
geven nu de voorkeur aan beknoptheid ten opzichte van een lang verhaal. Op afstand
en freelance werken neemt ook toe, waardoor leidinggevenden onder druk komen te
staan om te zorgen dat samenwerking in deze nieuwe omgeving wordt ondersteund.

Onze oplossing
De Insight Teamwork Assessment begeleidt u tijdens een evaluatie van uw huidige
samenwerkingsomgeving en bedrijfsdoelen en zet een traject uiteen voor het
toekomstige gebruik van Office 365-applicaties en Insight Digital Workspace™.
Ontvang een actiegericht stappenplan voor samenwerking dat ervoor zorgt dat
uw werknemers en leveranciers effectief kunnen samenwerken en informatie veilig
kunnen delen, ongeacht de locatie waar ze werken.

• Breng zakelijke vereisten voor Microsoft
365™-capaciteit in kaart
• Ontdek de belangrijkste voordelen van
de Insight Digital Workspace™
• Ontvang een op maat gemaakte en
uitvoerbare roadmap
• Begin met het transformeren van
teamwork binnen uw organisatie

Onze partners

Zakelijke resultaten
Gerelateerde services
• Insight Digital Workspace™abonnement
• Connected Workforce Services
Krijg een
allesomvattend inzicht
in uw toekomstige staat
door een evaluatie van
mogelijkheden op het
gebied van beveiliging,
samenwerking,
vergaderingen en
veranderingsmanagement.
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Digital Workspace™.

• Teamwork startpakket

Waarom samenwerking?
Onderzoek wijst uit dat bedrijven die investeren in samenwerking meestal sterker presteren en aanzienlijke voordelen kunnen realiseren.

• Verhoogde efficiëntie omdat teams bestanden delen en samenwerken in realtime
• Meer flexibiliteit omdat ad-hocteams samenkomen om specifieke uitdagingen aan te gaan
• Meer kennis delen omdat communicatie wordt gestroomlijnd via een gemeenschappelijk platform
• Verbeterde beveiliging omdat samenwerking overgaat naar een uniform platform voor samenwerking
• Verbeterde persoonlijke productiviteit via een enkel punt
• Werknemersbetrokkenheid dankzij het verstrekken van contextuele en relevante communicatie

Onze aanpak
Voorbereiden
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• Projectomvang
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Proof of Concept

• Stem de volgende stappen
op elkaar af.

Insight kent Microsoft
Insight is al meer dan 25 jaar een prominente partner van Microsoft. We demonstreren onze blijvende toewijding door een uniek serviceaanbod,
talrijke certificeringen en prijzen en een indrukwekkende infrastructuur voor de levering van diensten en, uiteindelijk, ondersteuning van onze klanten.
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Een echte end-to-end-partner
Tegenwoordig zorgt technologie niet alleen maar voor de ondersteuning van de business; het wordt de business zelf. Bij Insight helpen we u
bij het overwinnen van complexe uitdagingen voor het ontwikkelen van nieuwe oplossingen en processen. We helpen u bij het beheren van
de prioriteiten van vandaag en het voorbereiden op de behoeften van morgen.
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Over Insight
Bij Insight definiëren, ontwerpen, implementeren en beheren we Insight Intelligent Technology Solutions™ die ervoor zorgen dat uw organisatie
slimmer kan werken. Wij werken samen met u aan het maximaliseren van uw technologische investeringen, het bieden van mogelijkheden aan
uw personeel om slimmer te werken, het optimaliseren van uw bedrijf en het creëren van ervaringen die écht iets betekenen.

Neem voor meer informatie contact op met uw Insight Account Manager.
+31 (0)55 5 38 2320 | nl.insight.com
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