Thuiswerken
Microsoft Teams doet een ultieme
poging om aan alles te denken en
ons thuiswerkleven compleet te
maken.

MICROSOFT TEAMS
Microsoft Teams is een programma dat veel andere programma’s verbindt. Het is uitermate geschikt voor intern gebruik,
maar ook voor extern contact zĳn er veel mogelĳkheden. Daarom gaan we er in deze flyer wat dieper op in.

Teams maakt interne, maar ook externe, communicatie heel eenvoudig. Waar voorheen e-mailtjes over en
weer vlogen, zit nu alles in één programma. Vanuit Teams kun je chatten met al je collega’s en open je direct
al jouw Office-programma’s, om er vervolgens met meerdere mensen tegelĳk in te kunnen werken. Je hoeft
niemand meer documenten te e-mailen, maar voegt ze toe aan een bericht waarna ze automatisch op één
centrale plek worden opgeslagen in SharePoint. Dit bespaart veel e-mail en opslagruimte, maar voorkomt ook
problemen met versieverschillen.

Samenwerken in projecten
Het is ook bĳzonder handig om in aparte groepen te kunnen communiceren. Je maakt een aparte groep (een
team) aan van waaruit je met een geselecteerde groep collega’s kunt werken aan een specifiek project. Deel
hier informatie en documenten die alleen voor deze collega’s van
toepassing zĳn en ga samen in gesprek via de chatfunctie of
online vergaderingen.
Dat klinkt natuurlĳk allemaal heel mooi, maar hoe werkt het nou
precies? De vraag waar veel werknemers in heel Nederland op
dit moment mee worstelen. In deze flyer leggen wĳ ons nieuwe
trainingsprogramma zo duidelĳk mogelĳk uit. Voor velen kan de
stap naar een nieuw programma spannend zĳn; een geheel nieuwe interface met allerlei nieuwe mogelĳkheden.

Microsoft heeft omwille van het coronavirus een
trial van zes maanden ter beschikking gesteld voor
maximaal 1.000 medewerkers per organisatie.

NEH Teams
Trainingsprogramma
NEH faciliteert hands-on trainingen in groepen van maximaal 8 personen
en volgens de richtlĳnen van het RIVM. Hiermee blĳven de trainingen persoonlĳk van aard en kan de
benodigde aandacht aan eenieder geschonken worden. De klassikale trainingen bieden wĳ op twee
niveaus aan, te weten: Teams Basics en Teams Excellence.

Teams Basics

Teams Excellence

Het advies is om het trainingsprogramma Teams Basics verplicht binnen jouw organisatie aan te bieden.
Dit is een training waarmee wĳ de basisfunctionaliteiten binnen Microsoft Teams trainen. Hiermee kun
je borgen dat men de basisfunctionaliteiten van
Teams begrĳpt en kan toepassen. Bĳ deze handson trainingen staat de praktĳk centraal. De volgende
onderwerpen komen hierbĳ aan bod:

Het advies is om dit trainingsprogramma optioneel
aan te bieden. Er zullen ongetwĳfeld ook medewerkers binnen de organisatie zĳn die zich snel nieuwe
ontwikkelingen eigen maken. Indien de behoefte er
is, of als dit bĳdraagt aan de invulling van bepaalde
functies, kunnen medewerkers zich ook aanmelden
voor de Teams Excellence training. Dit is een training voor gevorderden.

Wat is Microsoft Teams?;
Hoe maak ik een Teams-kanaal aan?;
Hoe kan ik bestanden delen binnen Teams?;
Hoe kan ik chatten/bellen/videobellen (en mĳn
achtergrond aanpassen)?;
Hoe plan ik een meeting in?;
Hoe werk ik samen met een projectgroep in een

Offerte of afspraak
Wil je een op maat gemaakte offerte voor jouw organisatie? Of wil je meer informatie over de invulling
van de trainingen? Neem contact met ons op voor
een vrĳblĳvende afspraak over Microsoft Teams.
NEH verzorgt graag uw ICT van morgen.
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