INTERACTIEF
Hands-on workshops van een halve
dag die inspireren en jouw bedrĳf
naar nieuwe manieren van werken
en denken leiden.

MICROSOFT DISCOVER
WORKSHOPS
Wil je dat de medewerkers in jouw organisatie, effectief, efficiënt en plezierig werken in Office 365, Microsoft Teams en
andere Microsoft-producten, -apparaten en -oplossingen? Laat
NEH dan een Microsoft Discover Workshop organiseren.

De Microsoft Discover Workshop is een inspirerende ‘doe-workshop’ die specifiek op jouw organisatie wordt
toegesneden. De sessies zĳn interactief en boeiend en draagt ertoe bĳ dat jouw collega’s plezierig en productief kunnen werken. Samen met een coach die de workshops begeleidt, zorgen wĳ voor een goed gevulde
agenda. Het belang van de deelnemer staat voorop.

Microsoft 365
Wil jĳ aan de slag met Microsoft Teams, praktisch samenwerken met externen? Of wil je eindelĳk versiebeheer
op een eenvoudige manier kunnen inzetten? Dan raden wĳ de Microsoft Discover Workshop aan. Door jou tĳd
te geven om gericht te experimenteren met de Microsoft-diensten in een praktische workshop, krĳg je waardevolle inzichten. Je leert hoe de technologie kan worden benut door de digitale transformatie binnen jouw
organisatie te ontketenen.

Het adoptieproces
Vanzelfsprekend begeleiden wĳ onze klanten volledig bĳ het inrichten en ingebruiknemen van Office 365. Denk hierbĳ aan koppelen, synchroniseren en het verder ondersteunen waar nodig.
NEH nodigt je uit op het kantoor van Microsoft in Amsterdam,
waar jouw team zelf achter de knoppen van de ‘De moderne
werkplek’ mag zitten. Je hebt keuze uit drie verschillende workshops:

Modern Dekstop Workshop;
Security Workshop;
Teamwork Workshop.

Het nieuwe
werken

De Discover Workshops zĳn ontworpen om jou te inspireren en jouw bedrĳf naar nieuwe manieren van denken te leiden. Door jou tĳd te geven met Microsoft-diensten in
een praktische workshop, krĳg je waardevolle inzichten in hoe de technologie kan worden benut om
de digitale transformatie binnen jouw organisatie te ontketenen.

Modern Desktop Workshop

Teamwork Workshop

De Moderne Werkplek ontstaat door het gebruik
van de juiste technologie. Tĳdens deze workshop
krĳgt jouw team hands-on tĳd met de ‘Moderne
Desktop’ apparaten en producten, gebaseerd op Microsoft 365, met Windows 10 en Office 365 ProPlus. Ontdek tĳdens de workshop interessante productiviteitstools en veiligere manieren van werken
door alledaagse bedrĳfsscenario’s te doorlopen.

Investeren in teamwork levert gemiddeld vĳf keer
zo veel kans op om goed te presteren. Teamwork
en samenwerking vormen daarom de kern van de
moderne werkplek. Deze workshop geeft je handson tĳd met de Microsoft 365 product suite, moderne werkplek apparaten en Cloud oplossingen. Daarnaast gaan jullie zelf aan de slag met een van de
meest transformatieve tools: Microsoft Teams, de
snelst groeiende app in de geschiedenis van Microsoft met meer dan 330.000 bedrĳven wereldwĳd.

Security Workshop
Tĳdens deze workshop krĳgt jouw team een handson ervaring met het beschermen van gegevens
zonder afbreuk te doen aan de informatiestroom.
Daarnaast ontdekken jullie hoe Microsoft 365 de
stress weg kan nemen rond het veilig mobiel werken in deze nieuwe werkcultuur.
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Afspraak
Op zoek naar meer of uitgebreidere informatie?
Neem contact met ons op voor een vrĳblĳvende afspraak 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

