
Hoe Microsoft’s moderne werkplekoplossingen  
je bedrijf sneller kunnen laten groeien
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Dankzij digitale transformatie  
is onze manier van werken  
ingrijpend veranderd. 
We brengen minder tijd door op kantoor en werken meer dan ooit samen in teamverband. 
De productiefste werknemers worden nu betaald om het bedrijfsresultaat te verbeteren 
door na te denken en samen te werken met geografisch verspreide teamleden, leveranciers, 
partners en opdrachtnemers in een werkomgeving die steeds mondialer en moderner is.

Omdat de informatie-uitwisseling tussen mensen is veranderd door digitale manieren van 
werken, zien bedrijven in dat hun werkplektechnologie gelijke tred moet houden met  
deze ontwikkeling.

Het echte concurrentievoordeel van je bedrijf zit tenslotte in je mensen: degenen die 
ervaringen verbeteren, producten omvormen, verandering beïnvloeden, inzichten delen  
en verwachtingen van klanten overtreffen.

Onderzoek leert ons dat samenwerking van groot belang is voor 94%1 van de werknemers, 
terwijl 83%1 afhankelijk is van technologie om zijn werk te doen. Dit betekent dat je team 
moderne oplossingen nodig heeft die zowel intern als extern goed werken, zodat content 
eenvoudig en veilig tussen verschillende partijen kan circuleren.

Er schuilt zonder twijfel een ongeëvenaarde kracht in samenwerking op de werkplek. Door 
samen te werken, kunnen werknemers betere producten en diensten ontwikkelen, strategie 
aan uitvoering koppelen, effectievere zakelijke beslissingen nemen en de omzet verhogen.

Maar de manier waarop je teams werken, verandert niet alleen door technologie.

De kracht van digitale transformatie

Bronnen: 
1) Alfresco   2) Collaboration Trends and Technology

https://www.alfresco.com/sites/www.alfresco.com/files/dimesional-research-collab-survey-findings-report-082415.pdf
https://www.alfresco.com/sites/www.alfresco.com/files/dimesional-research-collab-survey-findings-report-082415.pdf
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Hoewel geavanceerde technologie kan leiden tot complexere eisen aan het werk, meer 
samenwerking en nieuwe sociale technologieën, voelen werknemers ook de behoefte om 
hun eigen werkwijze te kiezen en tijd in te delen.

De externe factoren die het mkb beïnvloeden, zijn sterk veranderd sinds de jaren tachtig.  
Een aantal wisselende trends die nieuwe uitdagingen en kansen bieden voor bedrijven, 
vormen de motor achter de modernisering en nieuwe arbeidscultuur die we nu op de 
werkplek zien ontstaan:

Bronnen: 
1) CDN Mobile Productivity Survey 2016   2) The Benefits of Flexible Working Arrangements

“ Het leven om ons heen verandert en het 
vermogen om flexibel te werken wordt gezien 
als de sleutel tot de toekomst en een essentiële 
voorwaarde voor goed presterende  
virtuele teams.” 

- Ernst & Young2

Als je deze ontwikkeling op de juiste manier benut, kun je je personeel 
zelfstandiger maken en daarnaast het beste talent aantrekken en behouden 
om succesvol te zijn in de toekomst.

En omdat je werknemers degenen zijn die dingen voor elkaar krijgen, is het 
essentieel dat je ze de nodige tools en flexibiliteit biedt om creatief te zijn, 
samen te werken en productief te zijn op de momenten dat het hun uitkomt. 
En dat hoeft niet per se van 9 tot 5 te zijn.

In een steeds complexere wereld waar klanten 24 uur per dag aandacht 
vragen, moet je bedrijf de flexibiliteit van je werknemers aangrijpen om 
gaten te dichten en een dynamischere service te bieden. Traditionele, op 
kantoorwerk gebaseerde modellen kunnen maar moeilijk de wendbaarheid 
bieden die in onze moderne tijd wordt verwacht.

Dit vormt een uitdaging, want zelfs wanneer je werknemers zich niet in 
dezelfde ruimte bevinden, moeten ze toch effectief en veilig met andere 
teamleden kunnen samenwerken.

Nieuwe maatschappelijke waarden – verlangen om eigen, unieke werkwijzen 
te mogen bedenken, terwijl werknemers werk willen doen en vaardigheden willen 
ontwikkelen die persoonlijke betekenis hebben.

Demografische verschuiving – oudere werknemers werken langer door, terwijl 
de generaties X en Y meer flexibiliteit en een socialere benadering van werk eisen.

Snelle globalisering – er is een 24/7-cultuur vereist om de toenemende kansen 
op de wereldmarkt te benutten en aan de wensen van klanten te voldoen, terwijl 
de behoefte aan een koolstofarme economie flexibelere manieren van werken 
noodzakelijk maakt.

67% van de werknemers zou wel flexibel willen werken1

58% denkt dat hun motivatie zou toenemen als ze niet op kantoor werkten1

70% zegt dat flexibel werken een functie aantrekkelijker maakt1

Nieuwe dag, nieuwe cultuur

https://cdn.wrike.com/ebook/wrike-mobile-productivity-report-2016.pdf?utm_source=email&utm_medium=confirmationemail&utm_campaign=apr17&mkt_tok=eyJpIjoiWVdJMlpHVXlaRGhtTVRSbSIsInQiOiI0a01vc1V1NWY3SEdkU1F1bnY3WXRQUTNEYzJFU1liYk1KcVlTWU94UEhCaXJNclU1
https://www.bc.edu/content/dam/files/centers/cwf/individuals/pdf/benefitsCEOFlex.pdf
https://www.bc.edu/content/dam/files/centers/cwf/individuals/pdf/benefitsCEOFlex.pdf
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Microsoft Office 365 Business is speciaal ontwikkeld voor het mkb. We weten dat je je teams alle benodigde tools wilt geven om grote ambities na te streven en je bedrijf te laten groeien. 
En we weten dat je je daarbij veilig wilt voelen.

Office 365 Business heeft vier belangrijke kenmerken:

Samen meer bereiken
Jouw team kan documenten opstellen, verbinding maken en 
samenwerken dankzij een ongekende verzameling apps en services. Stel 
werknemers in staat om samen te werken, of ze nu op kantoor zijn of niet. 
Breng teams en middelen op één plek samen, van klanten en collega’s tot 
leveranciers. Ze kunnen zelf kiezen hoe ze verbinding maken, documenten 
delen en communiceren, zelfs via apparaten die ze in hun eigen tijd 
gebruiken. En omdat ze weten dat ze voor een bedrijf werken dat hen naar 
waarde schat, voelen ze zich meer gemotiveerd.

Overal waar het nodig is
Benader je werk veilig vanaf elke locatie, met of zonder Wi-Fi. Werk 
offline en synchroniseer bestanden later in Windows, iOS, Android of Mac 
en via webbrowsers. Stel je mensen in staat om overal productief te zijn 
en blijf in contact met je teams via hun favoriete apparaten. Neem je werk 
mee, met een oplossing die je in bestaande infrastructuren en omgevingen 
kunt integreren en die geschikt is voor cloud- en hybride scenario’s. 
Daardoor bespaar je tijd en geld. 

Altijd aanwezige beveiliging 
Bescherm bedrijfsgegevens op pc’s, telefoons en tablets via één simpel 
dashboard dat altijd up-to-date is. Bied bescherming tegen phishing en 
veiligheidsbedreigingen en beveilig jezelf met de nieuwste versies van 
Office 365 en Windows 10. Je krijgt degelijke beveiliging en vereenvoudigd 
beheer: als een werknemer zijn telefoon verliest, kun je de gegevens dus 
snel en eenvoudig wissen. Dankzij de intelligente ingebouwde beveiliging 
heb je de geruststelling dat je gegevens veilig worden bewaard, zelfs 
wanneer je personeel mobiel is. 

Eenvoudiger voor bedrijven
De oplossing is eenvoudig te installeren en implementeren, zodat je 
teams snel aan de slag kunnen. Beheer gebruikers en apparaten via één 
dashboard en vereenvoudig procedures met eenmalige aanmelding 
voor alle services en apparaten. Doordat de implementatie en het beheer 
minder tijd en moeite kosten, kun je je richten op wat echt belangrijk is: 
het leiden van je bedrijf. Wanneer je de oplossing implementeert, zijn alle 
basisconfiguraties en -instellingen al ingeschakeld en worden je apparaten 
vanaf de eerste dag versleuteld.

Veilige oplossingen voor creatieve samenwerking
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Bedrijven verlangen van hun mensen dat ze met slimmere ideeën komen terwijl ze 
samenwerken. In een recente enquête zegt ongeveer 72% van de werknemers1 dat hun 
toekomstige succes afhangt van het vermogen om creatief te zijn.

De regels veranderen door een voortdurend ontregelende omgeving. Tegenwoordig is 
het vooral een kwestie van dingen anders doen om concurrerend te blijven tegenover een 
constante stroom van kleine, inventieve ontregelaars. En daarvoor is het essentieel om je 
teams toegang te geven tot de beste tools en technologie. 

Sectoren die achterlopen op het gebied van digitalisering, 
scoren lager op productiviteit, terwijl de sectoren die digitaal 
het verst gevorderd zijn, tot drie keer meer productiviteits- en 
winstgroei dan gemiddeld hebben geboekt in de laatste 20 jaar.2 

Je moet je teams nu in staat stellen om creatief te worden en met zinvolle visuele gegevens 
te werken waardoor ze aan de steeds hogere eisen van hun werk en klanten kunnen voldoen. 
Office 365 Business geeft je teams de technologie die ze nodig hebben om groot te denken 
en samen te denken:

•  Word, Excel en PowerPoint maken creatieve manieren van samenwerken mogelijk. 
Werknemers kunnen documenten offline openen en bewerken; zodra ze weer online 
zijn, worden bijgewerkte bestanden automatisch gesynchroniseerd. En wanneer ze van 
apparaat wisselen, kunnen ze doorgaan waar ze gebleven waren in hun documenten.

•  De persoonlijke digitale assistent Cortana maakt het leven eenvoudiger door werknemers 
te helpen om cruciale taken af te handelen en dingen gedaan te krijgen.

•  De Office 365-app Delve stelt collega’s in staat om de nieuwste bestanden te vinden die 
met hen zijn gedeeld in jouw bedrijf.

•  Spraakherkenning, digitale pen, aanraking, gebaren, Windows Ink en Microsoft Edge zetten 
gedachten om in handelingen op de manier die het fijnste en beste werkt voor jouw team. 

Bronnen: 
1) Steelcase  2) Harvard Business Review

Samen meer bereiken

https://hbr.org/2016/01/the-most-digital-companies-are-leaving-all-the-rest-behind
https://www.steelcase.com/eu-en/research/podcasts/topics/collaboration-privacy/listen-future-work-creative/
https://hbr.org/2016/01/the-most-digital-companies-are-leaving-all-the-rest-behind
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Werknemers willen tegenwoordig graag thuis werken, meer reizen en buiten kantooruren 
werken. Hierdoor kan het lastig zijn om een flexibele teamomgeving te vormen waarmee je snel 
de markt bereikt. En het feit dat je misschien wel vijf generaties bezig en tevreden moet houden 
in je bedrijf, maakt het er niet gemakkelijker op. Elke nieuwe generatie die je bedrijf versterkt, 
heeft nieuwe verwachtingen ten aanzien van hoe, waarom en waar er wordt gewerkt. Jonge 
mensen hebben bovendien een andere kijk op de wereld en hun manier van leven.

Werknemers verlangen vooral moderne, geïntegreerde tools die op hun favoriete apparaten 
werken. Ze hebben vertrouwde oplossingen nodig waarmee ze eenvoudiger kunnen 
samenwerken om dingen snel gedaan te krijgen. Met Microsoft 365 Office kunnen jij en je 
teams altijd en overal communiceren en samenwerken.

•  Microsoft Exchange bevordert de samenwerking, zodat werknemers 24 uur per dag 
afgestemd blijven op je klanten en hun collega’s.

•  Houd mensen op de hoogte met Outlook en geef ze via verschillende apparaten toegang 
tot e-mails, contactpersonen en agenda’s, zelfs wanneer ze offline zijn. Help je teams om 
in contact te blijven met klanten of collega’s.

•  Door de integratie van Skype voor Bedrijven in Outlook voeg je met één muisklik 
audio- of videoconferenties toe aan nieuwe of bestaande vergaderingen. Binnen 
de vergaderruimte kun je eenvoudig presenteren, delen en samenwerken aan 
documenten (of een virtueel whiteboard).

•  SharePoint geeft je teams toegang tot een eenvoudig intranet om documenten en 
bestanden naartoe te slepen en neer te zetten. Zo beschikken ze over een veilige plek om 
informatie te ordenen en delen.

•  Office 365 Groepen geeft teamleden toegang tot een postvak IN, agenda, 
bestandenbibliotheek en notitieblok voor gedeeld gebruik. Outlook Groepen en 
Microsoft Teams zijn ook steeds beschikbaar wanneer je online bent, zodat jij en je teams 
altijd en overal kunnen samenwerken.

•  Overal waar werknemers een internetverbinding hebben, is de laatste versie van 
documenten op hun favoriete apparaten toegankelijk via OneDrive voor Bedrijven. Teams 
kunnen documenten maken, openen en bewerken wanneer ze die nodig hebben. 
Dankzij online en offline toegang en automatische synchronisatie van bestanden zijn de 
meest recente bewerkingen altijd beschikbaar.

Overal waar het nodig is
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Mensen vinden de werktijd belangrijker dan de werkplek en willen hun eigen apparaten 
gebruiken. Ze verlangen oplossingen waarmee ze ook buiten het kantoor effectief kunnen 
samenwerken en als de tools van hun bedrijf niet voldoen aan hun behoeften, zoeken ze naar 
andere mogelijkheden.

Wanneer je vertrouwt op oplossingen die niet speciaal voor bedrijven zijn ontworpen, kunnen 
de gevolgen ernstig zijn.

43% van de cyberaanvallen is gericht op mkb-bedrijven.1 Nadat er een inbraak in 
een systeem heeft plaatsgevonden, duurt het gemiddeld 200 dagen voordat het 
lek wordt ontdekt.2 En hoewel werknemers steeds meer afhankelijk zijn van technologie 
om hun werk te doen, hebben veel bedrijven desondanks nog systemen, regels en tools die 
uit het verleden stammen. 

De veiligheid en privacy worden vaak over het hoofd gezien wanneer werknemers besluiten 
om andere tools te gebruiken voor hun werk. 

Wanneer ze werkgerelateerde content delen met externe partijen, 
denkt slechts 38% van de werknemers aan gegevensbeveiliging, 
terwijl 11% dit niet eens in overweging neemt.3 

Omdat werknemers soms veel reizen en op meerdere onbeveiligde apparaten documenten 
delen via persoonlijke mailaccounts of openbare tools is het, zeker nu de AVG eraan komt, 
geen wonder dat er grote bezorgdheid bestaat over beveiliging.

Office 365 Business verkleint het risico van cyberaanvallen als gevolg van het gebruik van 
niet-bijgewerkte software. Dankzij de regelmatige updates die je direct in je apps ontvangt, 
ben je beschermd tegen phishing en lekken.

Omdat je weet dat je gegevens en apparaten beschermd zijn tegen malware en externe 
bedreigingen en dat nieuwe bedreigingen gedetecteerd worden zodra ze zich voordoen, 
hoef je je geen zorgen te maken.

Je moet zo snel mogelijk reageren om de gevolgen voor je bedrijf te 
beperken. In dat opzicht kun je profiteren van:

•  BitLocker, BitLocker to Go en Windows Information Protection, die je 
helpen om bedrijfsgegevens op mobiele apparaten te beschermen door 
alle bedrijfsgegevens te versleutelen en alleen toegankelijk te maken voor 
bevoegde gebruikers. Bescherm je gegevens en apparaten tegen malware, 
kwaadaardige aanvallen en verlies of diefstal van apparaten.

•  De Multi-Factor Authentication van Windows Hello, die de 
apparaattoegangsgegevens van je gebruikers versterkt en 
Windows 10-apparaten verder beschermt tegen ongeoorloofde toegang.

•  Gecentraliseerde controle van bedrijfsgegevens op persoonlijke apparaten 
en een verlaagd risicoprofiel dankzij beveiligingsfuncties.

•  Een veiligheidsconfiguratieprofiel volgens een vastgesteld 
basisbeveiligingsbeleid voor beheerde apparaten.

• Windows Defender, dat altijd ingeschakeld en up-to-date is.

Bronnen: 
1) Small Business Trends  2) V3  3) Collaboration Trends and Technology

Altijd aanwezige beveiliging

https://smallbiztrends.com/2016/04/cyber-attacks-target-small-business.html
https://www.v3.co.uk/v3-uk/news/2396708/hackers-spend-205-days-in-business-systems-before-discovery
https://www.alfresco.com/sites/www.alfresco.com/files/dimesional-research-collab-survey-findings-report-082415.pdf
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Door de komst van cloud-, hybride en mobiele oplossingen – en omdat werknemers hun 
eigen apparaten willen gebruiken en meer tijd buiten het kantoor willen doorbrengen – 
hebben bedrijven vaak een mix van technologieën, apps en gegevens.

Die bevinden zich op verschillende plaatsen in het bedrijf en worden vaak niet verantwoord.

Volgens recent onderzoek gebruikt 37% van de mensen 5 of meer apps voor het werk, 
terwijl 63% zijn apparaat nu vaker gebruikt dan een jaar geleden.1

Deze cijfers zullen alleen maar stijgen en daarom kan het voor bedrijven die weinig tijd, 
geld en IT-middelen hebben, een beetje beangstigend zijn om een nieuwe oplossing te 
implementeren op onbekend terrein.

Dit leidt tot ernstige problemen. Bedrijven moeten een manier vinden om hun IT-oplossingen 
op een veilige manier te beheren. Hoe kunnen updates veilig plaatsvinden wanneer het 
personeel geografisch verspreid is en verschillende BYOD-apparaten gebruikt? Wat gebeurt 
er als gegevens in verkeerde handen belanden? En wat als er geen IT-manager is om  
te helpen?

Omdat de ontregelende omgeving van tegenwoordig vol risico’s zit, is er een veel beter 
alternatief voor drukbezette CEO’s die gewoon een werkende en veilige oplossing nodig 
hebben. Office 365 Business is snel te installeren en eenvoudig te beheren, waardoor er tijd 
vrijkomt om je bedrijf te leiden. Complexe implementaties zijn verleden tijd.

Wij bieden je een nieuwe, eenvoudigere manier om de benodigde tools te implementeren 
door Windows als SaaS te leveren, zodat je regelmatig de nieuwste Office 365 Business-
updates ontvangt. Hierdoor kun je snel op veiligheidsbedreigingen reageren en beschik je 
over de nieuwste versies van de apps die je nodig hebt.

Omdat voor Office 365 Business slechts een kleine investering vooraf nodig is, 
houd je waardevolle middelen over om aan de groei van je bedrijf te besteden. 
Dankzij de schaalbaarheid kun je maandelijks werkplekken toevoegen of 
verwijderen: je betaalt alleen voor wat je gebruikt. Ideaal als je bedrijf met 
seizoensfluctuaties te maken heeft.

Eenvoudigere implementatie van apparaten en installatie van gebruikers:

• Eén beheerconsole om gebruikers en apparaten te installeren en beheren

• Automatische installatie van Office-apps op Windows 10-pc’s

• Office en Windows 10 zijn altijd up-to-date

• Gestroomlijnde implementatie van pc’s met Windows AutoPilot

Bronnen: 
1) Alfresco

Eenvoudiger voor bedrijven

https://www.alfresco.com/sites/www.alfresco.com/files/dimesional-research-collab-survey-findings-report-082415.pdf
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Gezien de steeds complexere eisen van klanten heeft de overstap naar moderne manieren 
van werken ook een positief effect op de prestaties.

Office 365 voor Bedrijven geeft je werknemers de mogelijkheid om flexibel te werken, terwijl 
jij je geen zorgen hoeft te maken dankzij oplossingen voor apparaatbeheer en beveiliging die 
gegevens op alle apparaten beschermen:

Veiligste Windows ooit 
Upgrade naar Windows 10 Pro vanaf Windows 7 en 8.1 Pro.

Betrouwbaarheid en ondersteuning  
Profiteer van 99,9% gegarandeerde uptime en 24/7 online en  
telefonische ondersteuning.

Opslag van bestanden 
Opslag van bestanden

Doe meer met een moderne werkplek en de 
juiste partner
Een moderne werkplek vraagt niet alleen om nieuwe technologie, maar ook om 
een nieuwe mentaliteit.

OGD is een bekroonde, gecertificeerde expert op het gebied van moderne, veilige IT-
oplossingen. Wij helpen u een nieuwe cultuur te creëren. Met de juiste technologie, training 
en ondersteuning zorgen we ervoor dat u met Office 365 kunt werken zoals u dat wilt. 

Dat is de moderne mentaliteit van OGD.

Hoe OGD ICT-DIENSTEN je mensen zelfstandiger 
kan maken met Office 365 voor Bedrijven
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Bevrijd uw mensen en transformeer de 
werkplek. Meer doen – dankzij OGD.
Een succesvolle moderne werkplek vraagt om de juiste technologie.

OGD is een bekroonde Microsoft Gold Partner die echt met u meedenkt. Al ruim dertig jaar 
luisteren we naar onze klanten om perfect te begrijpen hoe ze werken.

We zijn gecertificeerde en bekroonde expert op het gebied van veilige en altijd beschikbare 
IT-oplossingen voor de financiële wereld. Met de juiste technologie, training en 
ondersteuning zorgt ons hoog opgeleide team ervoor dat u met Office 365 kunt werken 
zoals u dat wilt.  

Bevrijd uw mensen, transformeer de werkplek, sla nieuwe wegen in en loop voorop.  
Net als wij. 

Dat is de moderne mentaliteit van OGD.

“OGD heeft bij ons in een korte doorlooptijd het nieuwe werkplekconcept 
1ict geïntroduceerd. Hierbij hebben ze de planning strak in de gaten 
gehouden en tijdig opgeleverd. De migratie is soepel verlopen door tijdige 
migratie van e-mail naar Microsoft Exchange Online en dataoverdracht 
naar SharePoint. Ook waren er OGD’ers op locatie om direct hulp te 
kunnen bieden en problemen direct te verhelpen. Daarbij hadden we 
goede nazorg na oplevering.”

- Sebastiaan Sollie, ERP-specialist bij Nibud

OGD ICT-DIENSTEN

http://https://www.ogd.nl
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Een moderne werkplek vraagt om een 
moderne mentaliteit. Neem vandaag nog 
contact op voor onze gratis demo. 
E-mail: info@ogd.nl

OGD-website: www.ogd.nl

Telefoon: 088 65 00 000

mailto:info@ogd.nl
https://www.ogd.nl
https://twitter.com/OGD_ict

https://www.linkedin.com/company/13097/
https://www.facebook.com/OGDict/
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