ADVIES EN
CONSULTANCY

Thuiswerken
Bĳ NEH ondersteunden wĳ organisaties intensief in tĳden van
thuiswerken, wanneer veilig data
delen prioriteit is en collega’s extra ondersteuning nodig hebben.

ICT krĳgt in organisaties steeds meer strategisch gewicht.
Intussen neemt de complexiteit alsmaar toe. Kennis opdoen –
en bĳhouden - van de nieuwste ontwikkelingen is een steeds
grotere uitdaging. Vaak zie je dat het operationele reilen en
zeilen al dermate veel tĳd in beslag neemt dat strategische
plannen en het meenemen van de organisatie erbĳ in schiet.

Steeds meer organisatie kiezen ervoor om de IT-infrastructuur niet meer zelf te faciliteren en te onderhouden, maar om dit in handen te leggen van een externe partner. Eveneens moeten medewerkers te allen tĳde
kunnen rekenen op de optimale ondersteuning van een faciliterende IT-omgeving. Eventuele downtime is
schadelĳk voor bedrĳfsprocessen en dus voor de continuïteit. Medewerkers moeten vanaf elke locatie en op
elk gewenst moment kunnen inloggen op de informatiesystemen.

Nieuwe uitdagingen
De coronacrisis zorgt voor veel onverwachte uitdagingen. Organisaties zĳn genoodzaakt om in een zeer korte
tĳd hun medewerkers te faciliteren om geheel vanuit huis te kunnen werken. Hierbĳ liggen zowel hardwareals softwarematige aanpassingen ten grondslag. De medewerkers moeten voorzien worden van de juiste laptop of computer waarmee zĳ middels een beveiligde verbinding
bĳ de benodigde bedrĳfsgegevens kunnen komen.
Welke ondersteuning biedt een externe ICT-partner dan? Met
welke werkplekappartuur kunnen jouw medewerkers het beste
werken? Is er al nagedacht over het beveiligd delen van data en
het samenwerken in samenwerkingsapplicaties?
Dit zĳn maar een paar voorbeeldvragen waar onze Consultants
jou graag bĳ willen begeleiden. Zo maken zĳ onder andere een
Beleids-, Adoptie-, of Succesplan op maat.

Klankbord of
advies

Bĳ NEH kunnen wĳ je, met onze schat aan kennis en jarenlange praktĳkervaring, volledig ontzorgen. In gezamenlĳkheid stellen wĳ met jou de criteria op die voor jouw
organisatie belangrĳk zĳn. Heb jĳ behoefte aan informatie of een klankbord, advies of praktische
medewerking van een ervaren en kundige consultant? Onze NEH-consultants staan voor je klaar.
Onze Technisch Consultants zĳn constant bezig met
de nieuwste ontwikkelingen. Zĳ nemen deel aan
trainingen, behalen certificaten (zoals Microsoft gecertificaties) en doen onderzoek naar innovaties in
de markt, waarop proactief geacteerd wordt.

Microsoft Teams
Een van de laatste ontwikkelingen in de nieuwe manier van werken is Microsoft Teams. Met Microsoft
Teams is het mogelĳk om in een gedeelde werkruimte te kunnen chatten, vergaderen, bestanden te delen en met zakelĳke apps te kunnen werken.
De volledige overstap naar een geheel nieuwe communicatieplatform, waar bedrĳfsgevoelige informatie op gedeeld kan worden, behoeft de benodigde
aandacht en ondersteuning. Dit geldt voor alle lagen
in de organisatie. Vanuit NEH geven de Consultants
trainingen (op locatie), webinars en livegebeurtenissen.
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De menselĳke maat
NEH heeft een zeer mensgerichte cultuur met als
missie ‘Wĳ scheppen er plezier in anderen te ontzorgen’ als anker voor iedereen.
De techniek is voor ons een gegeven, onze focus ligt
op de mens en dan vooral het ondersteunen van de
medewerkers van onze klanten. De kracht van NEH
is de inzet van veel (technische) kennis, in combinatie met klantgericht gedrag. Dat is zonder twĳfel het
effect van de gedragstrainingen die onze medewerkers volgen, naast de vakinhoudelĳke trainingen.
Afspraak
Neem contact met ons op voor een vrĳblĳvende afspraak over Microsoft Teams. NEH verzorgt graag
uw ICT van morgen.
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