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Stimuleer werknemers in een 
digitale wereld
Hoe iedereen met Microsoft 365 Enterprise op veilige wijze creatief kan zijn en 
kan samenwerken
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Het is een tijd van transformatie 
Overal om ons heen is de wereld van het 
werken aan het veranderen.

Wijdverspreide toegang tot nieuwe 
digitale services transformeert elk aspect 
van de organisatie – het zorgt voor groei, 
verstoort industrielandschappen en is de 
katalysator voor nieuwe bedrijfsmodellen, 
producten, services en ervaringen.

De krachten van verandering

Wie er werkt– Tegen 2025 zullen 
millennials 75% van de beroepsbevolking 
vertegenwoordigen.¹

Hoe we werken– 41% van alle werknemers 
zegt dat ze vaker weg van hun bureau zijn 
dan twee jaar geleden.²

Tempo van verandering– Bijna 90% 
van alle executives gelooft dat hun 
industrieën verstoord zullen worden door 
digitale trends.³

Landschap van cyberaanvallen – In 2016 
 lekten er meer dan 3 miljard 
klantgegevens.⁴

De rol van creativiteit– 72% van 
alle werknemers gelooft dat hun 
succes afhankelijk is van hun 
vermogen om creatief te zijn.5
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Naarmate nieuwe generaties de 
beroepsbevolking betreden, zijn 
er nieuwe verwachtingen voor hoe, 
waarom en waar ze werken. 

Ze willen zich op hun plek voelen, een 
gevoel dat ze zoeken in fysieke en 
digitale werkomgevingen die open en 
inclusief zijn en waarin wordt gedeeld. 
Ze willen geïntegreerde tools die 
samenwerking vereenvoudigen en hen 
helpen snel contact te leggen met hun 
collega’s – zonder de beveiliging op te 
geven.

Kortom, ze zijn op zoek naar een 
volledig productiviteitsplatform dat het 
volgende is:

• Veilig

• Realtime

• Transparant

• Geïntegreerd

• Flexibel 

• Eenvoudig

Nieuwe technologie betekent 
nieuwe verwachtingen

“We staan op het punt 
van een technologische 
revolutie die de 
manier waarop we 
leven, werken en met 
elkaar communiceren 
fundamenteel zal 
veranderen.”
Klaus Schwab
Oprichter en bestuursvoorzitter van het World Economic Forum,
januari 2016 6
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Nieuwe uitdagingen voor een 
nieuw tijdperk
Cyberaanvallen en gestolen 
klantgegevens staan bovenaan de 
agenda voor de meeste organisaties, 
maar onze voortdurend ontwikkelende 
digitale wereld heeft te maken met 
andere risico’s en uitdagingen die fors 
moeten worden aangepakt.

Ondernemingen moeten niet alleen 
informatie en identiteiten veilig houden, 
maar ook de mobiele productiviteit 
van hun werknemers beheren, die 
op steeds meer apparaten en apps 
vertrouwen om vanaf elke locatie werk 
gedaan te krijgen. Ze moeten ook een 
flexibele samenwerkingsomgeving 
creëren om hun producten en services 
relevant te houden en het beste 
talent aan te trekken. Bovendien 
moeten ondernemingen een overdaad 
aan informatie voorkomen door te 
verzekeren dat hun teams gemakkelijk 
gebruik kunnen maken van tijdige, 
relevante gegevensanalyses. 

160+ miljoen klantgegevens 
gecompromitteerd in 20157

Werknemers werken in 
twee keer zoveel teams als 
5 jaar geleden8

Overvloedige informatie 
verspilt 25% van 
werknemerstijd en kost de 
VS elk jaar $ 997 miljard 9



Stimuleer je werknemers met 
Microsoft 365 Enterprise 

*Vereist Windows 10 Enterprise E5

Microsoft 365 Enterprise geeft je 
werknemers de vrijheid om overal 
productief te zijn, in realtime samen te 
werken op meerdere apparaten en betere 
beslissingen te nemen dankzij inzichtelijke 
gegevensanalyses – zonder ooit in te 
boeten aan beveiliging. 

Stimuleert creativiteit
Zet ideeën om in acties met 
vereenvoudigde, intelligente services op 
alle apparaten.

Ontworpen voor teamwork
Verbind mensen, gegevens en 
inzichten met een universele toolkit 
die samenwerking bevordert.

Geïntegreerd voor eenvoud
Blijf productief en up-to-date 
met eenvoudige, verenigde tools 
en voorspelbare processen.

Intelligente beveiliging
Bescherm je informatie, apps en 
identiteiten met uitgebreide, proactieve 
ondernemingsbeveiliging.

Microsoft 365 Enterprise omvat:

Office 365

Windows 10 Enterprise
met Windows Defender Advanced Threat Protection*

Enterprise Mobility + Security 
met Microsoft Cloud App Security,  
Azure Active Directory Premium P2  
en Azure Information Protection P2
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“Wij gebruiken 
Windows10, de 
Microsoft-cloud en 
Office 365 om samen 
te werken en elke 
dag beter te worden 
– net zoals in al onze 
raceteams.”
Doug Duchardt 
General Manager,  
Hendrick Motorsports 10

Werknemers hebben een verbonden 
omgeving nodig waarin ze zichzelf 
kunnen uiten en inspiratie kunnen 
opdoen om te innoveren – een 
digitale ruimte waarin hun ideeën 
worden omgezet in acties.

Microsoft 365 Enterprise  
helpt je werknemers:

• Op natuurlijke wijze met inkt, 
spraak en aanraking te werken.

• Informatie op nieuwe manieren te 
visualiseren.

• Met intelligente apps fascinerende 
inhoud te creëren.

• Voort te bouwen op het werk en de 
expertise van anderen.

Stimuleert creativiteit



6

Ontworpen voor teamwork
Voor de hedendaagse 
gedecentraliseerde, zeer mobiele wereld 
van het werken zijn oplossingen nodig 
die mensen, informatie en inzichten 
samenbrengen.

Microsoft 365 Enterprise biedt 
een hub voor modern teamwerk 
die het volgende omvat:

• Geavanceerde e-mail, spraak en 
video.

• De mogelijkheid om bedrijfsbrede 
community’s te creëren die 
iedereen verbinden.

• Realtime documentdeling en 
samenwerking.

• Microsoft Teams, de nieuwe 
chatgebaseerde werkomgeving.

“Het maakt niet uit waar we ons 
bevinden, we kunnen altijd aan 
verkooppresentaties samenwerken, 
bedrijfsvoorstellen evalueren, 
spreadsheets doornemen en 
aan vergaderingen deelnemen, 
vanuit klantwinkels of zelfs 
vanaf locaties met een slechte 
mobiele-telefoonontvangst.”

Nicole Kulwicki

Senior Brand Manager,  
The Kraft Heinz Company 11
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In de hedendaagse snelle digitale 
wereld is het onderhouden van 
eenvoudige, consistente en volgzame 
systemen een kwestie van overleving. 

Microsoft 365 Enterprise  
houdt dingen simpel:

• Altijd up-to-date 

• Selfservice-implementatie

• Cloudgebaseerd beheer

• Rijke telemetrie uit je omgeving

• Lagere totale eigendomskosten met 
geconsolideerde oplossingen

“Mensen zullen 
informatietechnologie 
alleen gebruiken als ze die 
kunnen vertrouwen.”

Brad Smith

Executive Vice President en General Counsel,  
Microsoft 12

Geïntegreerd voor eenvoud



“Office 365 
geeft ons het 
vertrouwen dat we 
voorschriften voor 
gegevensprivacy 
en -bescherming 
kunnen blijven 
naleven.”
Sherry Neubert
Chief Information Officer,  
The Goodyear Tire & Rubber Company 13

Mobiliteit en samenwerking 
zijn onmisbaar voor moderne 
ondernemingen, maar alleen 
als je betrouwbare beveiliging 
voor al je informatie, apps en 
identiteiten kunt bieden. 

Microsoft 365 Enterprise 
biedt uitgebreide beveiliging 
– ondersteund door Microsoft 
Intelligent Security Graph – om je te 
helpen:

• Identiteiten, apps, gegevens en 
apparaten te beschermen.

• Geavanceerde bedreigingen te 
blokkeren.

• Gegevens te archiveren, 
beheren en ontdekken.

• AVG-naleving te versnellen.

Intelligente beveiliging
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“We weten nooit zeker 
wat de toekomst 
in petto heeft voor 
Qantas; Microsoft-
cloudtechnologieën 
zullen ons echter 
blijven helpen onze 
werknemers te 
empoweren.”
Luc Hennekens
Chief Information Officer,  
Qantas 14

Microsoft 365 Enterprise is de betrouwbare, 
zeer veilige productiviteitsoplossing 
die Microsoft Office 365, Enterprise 
Mobility + Security en Windows 10 Enterprise in 
één pakket samenbrengt. Zo simpel is het.

Office 365
Office 365 biedt een volledige 
cloudproductiviteitsservice voor ondernemingen 
met mogelijkheden zoals creatie, e-mail en social 
media, website- en inhoudbeheer, vergaderings- 
en spraakopties, en analyses.

Enterprise Mobility + Security
Enterprise Mobility + Security helpt de IT-afdeling 
bedrijfsapps en -gegevens op elk Windows-, iOS- 
of Android-apparaat te beschermen en beheren 
met mogelijkheden zoals gedragsanalyse 
en bedreigingsdetectie, identiteits- en 
toegangsbeheer in de cloud, eenvoudiger 
beheer van apps en apparaten, bescherming van 
informatie (waar dan ook die naartoe gaat) en 
on-premises identiteits- en toegangsbeheer.

Windows 10 Enterprise
De nieuwste versie van Windows voor 
ondernemingen bevat beveiligingsmogelijkheden 
zoals bescherming tegen gegevenslekken bij het 
eindpunt*, handige geavanceerde alternatieven 
op wachtwoorden (biometrie en pincodes), 
gegevensversleuteling, beleidgebaseerde 
informatiebescherming, rigoureuze 
toegangscontroles voor apparaatbescherming, 
en detectie en blokkering van aanhoudende 
bedreigingen en gegevenslekken in het netwerk*.

Microsoft 365 Enterprise: een volledige, 
intelligente oplossing waarmee iedereen 
op veilige wijze creatief kan zijn en kan 
samenwerken

*Vereist Windows Defender Advanced Threat Protection
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Neem de volgende stap op je 
digitale transformatiereis
Ontdek hoe je je werknemers kunt empoweren 
met Microsoft 365 Enterprise. Wij kunnen 
je helpen te ontdekken hoeveel waarde 
je bedrijf kan creëren wanneer je een 
volledige, intelligente oplossing in gebruik 
neemt, met je samenwerken om specifieke 
scenario’s op basis van je unieke prioriteiten 
te identificeren, en je ingebruikname van 
Microsoft 365 Enterprise versnellen.

Contact opnemen

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=852638
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