Tĳd- en plaatsonafhankelĳk werken

MICROSOFT OFFICE 365

Met Microsoft Office 365 zit je niet
meer aan kantoor(tĳden) vast, maar
kun je vanaf elk apparaat en vanaf
elke locatie werken.
Microsoft Office 365 staat voor effectief en efficiënt werken.
Het vertrouwde Microsoft Office-pakket biedt nu extra functies

waardoor je nog beter kunt samenwerken. Met Office 365 heb
je overal toegang tot e-mail, documenten, contactpersonen,
agenda’s en werk je in de cloud. Zo kun je altĳd, overal en vanaf elk device werken.

Updates op afstand
Met Office 365 hoef je je nooit meer af te vragen of jouw applicaties en systemen wel up-to-date zĳn. Terwĳl
jĳ productief bezig bent, zorgt Microsoft voor frequente updates van haar Cloudsoftware. Op deze manier heb
je altĳd automatisch de nieuwste versies van jouw favoriete programma’s tot je beschikking.

Uitgebreide en veilige oplossing
Door te kiezen voor Office 365, beschik je direct over 26 uitgebreide apps. Elke eindgebruiker in jouw organisatie kan te allen tĳde gebruikmaken van deze veilige oplossing.
Werk met je vertrouwde Microsoft-programma’s zoals Excel, PowerPoint en Word. Deel bestanden via OneDrive of start je eigen
projectgroep via Teams. Door maandelĳkse beveiligingsupdates
en een eenvoudige infrastructuur ervaar je alleen maar voordelen.

Mogelĳkheid om thuis te werken
26 uitgebreide apps
Beveiligingsupdates
“Vanuit onze missie: wĳ scheppen er plezier in om anderen te
ontzorgen is het een feest voor onze collega’s om jou te helpen”

- Jan Pieter Cleveringa, CEO NEH

De moderne
werkplek

In onze visie over ‘de moderne werkplek’ zĳn alle tools en informatie die
jĳ als gebruiker nodig hebt op ieder gewenst moment toegankelĳk. Hoe ziet deze moderne werkplek
eruit? Wĳ streven naar eenvoud en logische functies, gecombineerd met een prettige en intuïtieve
gebruikersomgeving. Dit betekent: één inlog, één plek met alle apps en bestanden die jĳ gebruikt, in
een versie die up-to-date en tegelĳkertĳd ook goed beveiligd is. Met Microsoft Office 365 kan dat!

Het adoptieproces
Vanzelfsprekend begeleiden wĳ jouw organisatie
volledig bĳ het inrichten en de ingebruikname van
Office 365. Denk hierbĳ aan koppelen, synchroniseren en – waar nodig – verdere ondersteuning.

Microsoft Teams
Microsoft Teams is een programma dat veel andere
programma’s verbindt. Het is uitermate goed geschikt voor intern gebruik, maar ook voor extern
contact zĳn er veel mogelĳkheden.
Microsoft Teams werkt het beste op een Windows
10 device en kan ook gebruikt worden op telefoons
en tablets. Teams maakt communicatie heel eenvoudig. Waar voorheen e-mailtjes over en weer vlogen en je steeds verschillende programma’s moest
openen om data bĳ elkaar te harken, zit nu alles in
één programma. Vanuit Teams kun je direct chatten
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met al je collega’s en open je al jouw Office-programma’s om er vervolgens met meerdere mensen
tegelĳk in te kunnen werken. Dit bespaart veel
e-mail en opslagruimte, maar voorkomt ook problemen met versieverschillen.
Ben je nieuwsgierig geworden welke (26!) applicaties Microsoft heeft en wat ze voor jou kunnen
betekenen? Kĳk dan op www.office.com.
Afspraak
Neem contact met ons op voor een vrĳblĳvende
afspraak voor Microsoft Office 365 of een rondleiding op ons hoofdkantoor in Leusden. NEH verzorgt
graag uw ICT van morgen.

Kastanjelaan 3
3833 AN Leusden
033 4343 070
www.nehgroup.com
info@nehgroup.com

