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Zorgeloos 365
Adoptie van de nieuwste werkplektechnologie is al jaren een van de sleutels om de 
productiviteit van medewerkers te optimaliseren. Dat betekent voor verreweg de meeste 
organisaties op dit moment, een betere inzet van Microsoft Office 365. Alleen het 
beschikbaar stellen van een moderne digitale werkplek ‘an zich’ is onvoldoende. Met 
Zorgeloos 365 voorkomt u daarom veel voorkomende valkuilen en zorgt u voor: 

 Het realiseren van productiviteit
 Het bevorderen van adoptie
 Het verbeteren van security

Productiviteit: Als onderscheidende factor
Productiviteit is in onze kenniseconomie dé onderscheidende factor geworden om 
succesvol te zijn. De moderne digitale werkplek speelt daarin uiteraard een essentiële 
rol. Werknemers kunnen met een goed gefaciliteerde werkplek sneller, productiever 
en flexibeler werken. Organisaties zijn daardoor succesvoller en de tevredenheid van 
werknemers stijgt.  

Maar hoe zit dat bij uw organisatie? Hoe zorgt u er bijvoorbeeld voor dat uw organisatie 
optimaal op de digitale transformatie is voorbereid? Weet u over welke innovatieve digitale 
functionaliteiten uw medewerkers willen beschikken? Hoe zorgt u ervoor dat de investering 
in Office 365 voor de langere termijn rendeert? En heeft u de regie van de digitale  
cloud-werkplek? 

Dit zijn essentiële vragen omdat bijvoorbeeld uit onderzoek van Computer Profile blijkt dat 
72% van de grootzakelijke organisaties in Nederland Microsoft Office 365 gebruikt. Maar 
tevens blijkt dat slechts 7% van de werknemers daadwerkelijk de voordelen van het  
Office-pakket benut, aldus research van Forrester. 

Grote productiviteitswinst die gerealiseerd kan worden met Microsoft Office 365 is onder 
meer gelegen in:

 Werken vanuit de cloud met altijd en overal dezelfde werkplek op ieder device
 Het eenvoudig kunnen overleggen en vergaderen via chat, video en mail
 Het overzichtelijk kunnen samenwerken aan gedeelde documenten in de cloud 
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Nieuwe mogelijkheden beschikbaar maken is echter niet genoeg. Zelfs wanneer u 
uw werknemers state of the art digitale tools biedt op het gebied van samenwerken, 
kennisdelen en communicatie in de cloud, dan nog is het risico groot dat deze tools 
nauwelijks of niet optimaal worden gebruikt.  

Met 2source4 kunt u deze valkuil vermijden. Het zomaar aanbieden van alle 
functionaliteiten aan alle medewerkers is kostbaar en vaak niet zinvol. Wij hebben ervaren 
dat een succesvolle verbetering van productiviteit samenhangt met duidelijke keuzes, 
kaders, en management van wat, voor wie en waarvoor beschikbaar te stellen. 2source4 
adviseert voor om een succesvolle Office 365 invoering te starten met een concrete 
uitwerking van:  

 De eigen ambitie: wat wil je als organisatie bereiken met de nieuwe werkplek?
 Het verbeterpotentieel: welke verbeteringen kun je doorvoeren?
 De gebruikers-persona’s: welke medewerkers moeten welke toolset en toegang tot  

 krijgen?
 Veel voorkomende werkscenario’s: welke scenario’s kunnen we bevorderen?

 
Deze uitwerking vertaalt zich vervolgens naar een blauwdruk voor inrichting van 
functionaliteiten en geeft de kaders voor het benodigde governance-plan. Het samenstellen 
van de benodigde functionaliteiten is daarbij geen eenmalige activiteit, maar een jaarlijks 
terugkerend aandachtspunt. Een voortdurende dynamiek binnen de organisatie, en de 
ontwikkeling van Office 365 met nieuwe functies, vraagt om de juiste aandacht. 

Adoptie: Continu zelf leren
Een overstap naar Microsoft Office 365 gebeurt vaak nog op een projectmatige manier. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om de migratie van data en het aansluiten van gebruikers op 
bepaalde onderdelen.  

Na het overzetten van data, het aanzetten van functionaliteit en het inregelen van 
gebruikers eindigt deze projectmatige aanpak veelal. Microsoft Office 365 wordt 
vervolgens in beheer gebracht. Maar juist op dat punt gaat het vaak mis. Microsoft voert 
namelijk continu aanpassingen door, waarbij 600 veranderingen binnen 3 maanden geen 
uitzondering zijn. Gebruikers kunnen dit zelfstandig niet bijhouden. Daardoor ontstaat een 
gat tussen de beschikbare technologie en de huidige kennis van gebruikers. Iedere keer 
wanneer een gebruiker naar een training moet komen kost dat veel geld, en is het de vraag 
of de productiviteit toeneemt. Het geleerde kan immers niet altijd direct worden toegepast. 
Eenvoudige on the fly gebruikersondersteuning  zou daarom veel mooier zijn. Tips en tricks 
op het moment dat ze nodig zijn.
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In Zorgeloos 365 integreren wij daarom een ‘continu online leerplatform’. Gebruikers 
krijgen in korte filmpjes uitleg over die ene formule in Excel waar ze in vastlopen. Hoe ze 
vandaag nog met Skype direct aan de slag kunnen voor het inplannen van een volgende 
conference call. Of hoe Delve u kan helpen bij het vinden van het meest relevante bestand. 
We kunnen zelfs leerplannen voor nieuwe mensen klaarzetten en bedrijfsspecifieke 
content toevoegen. Hiermee hebben alle gebruikers altijd online toegang tot de nieuwste 
functionaliteit. Nu al staan meer dan 1.000 video’s online. En deze worden telkens 
aangevuld en geactualiseerd. 

Mocht een van de gebruikers toch vastlopen, dan kan altijd contact worden gezocht 
met ons Customer Experience Team. Onze klantvriendelijke, communicatief vaardige 
en gecertificeerde medewerkers nemen iedere case in behandeling. Ook kunnen onze 
Customer Support Agents een leerplan voor een gebruiker klaar zetten.

Er voor zorgen dat gebruikers blijven leren en de nieuwe 
technologie adopteren is de belangrijkste succesfactor 
van ons Customer Care Team.

Beveiliging: Aanvaller een stap voor blijven
Naast de standaard Microsoft Office 365 beveiliging heeft 2source4 een extra laag van 
beveiliging toegevoegd. De Primary Checks en Threat & Content Analysis bieden u een 
extra verdedigingsmuur tegen de buitenwereld. 
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De oplossing omvat een gebruiksvriendelijke reeks van cloud-diensten die essentiële, 
meervoudig gelaagde beveiliging combineert met archiveringsmogelijkheden en 
back-up-functionaliteit. Stop bijvoorbeeld e-mailbedreigingen met Mimecast voordat 
ze op uw mailbox aankomen. Mimecast is een schaalbare cloud-gebaseerde e-mail 
beveiligingsoplossing die uw organisatie volledig beschermt tegen op e-mail gebaseerde 
aanvallen, verlies van gegevens en minimaliseert zakelijke verstoringen.  

Zowel de inkomende- als uitgaande e-mail gaat eerst langs Mimecast. De mailomgeving 
accepteert alleen nog e-mail via deze service. Door de uitgaande filtering wordt ervoor 
gezorgd dat gevoelige gegevens uw organisatie niet kunnen verlaten. Tevens worden 
kwaadaardige e-mail berichten die door een besmet apparaat worden verzonden 
tegengehouden – en weet u direct welk apparaat besmet is. Hiermee voorkomt u dat u op 
spam-block-lijsten komt te staan en beschermt u de reputatie van uw organisatie.  
 
Met Zorgeloos 365 wordt daarnaast een back-up gemaakt van de mailboxen en OneDrives 
waardoor uw organisatie altijd individuele bestanden of gehele mailboxen kan herstellen.

Volledige controle over de werkplek – waar die ook is
Datalekken, privacywetgeving, compliancy zijn veelgehoorde kreten. De beveiliging 
begint echter aan de voorkant. Grip en controle over de werkplek van iedere gebruiker. 
Zijn de apparaten up-to-date? Voldoen de apparaten aan de veiligheidseisen? En heeft 
een gebruiker geen geïnfecteerde USB stick in zijn apparaat geplaatst? Terugkijken is 
leerzaam. Maar voorkomen is beter. 
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Microsoft Office 365 als basis om zorgeloos samen te werken
Zorgeloos 365 maakt als basis gebruik van Microsoft Office 365, de cloud-gebaseerde 
dienst voor de moderne werkplek. Met Microsoft Office 365 heeft u vanaf elke locatie 
toegang tot verschillende oplossingen zoals e-mail, agenda’s, Office (Web) applicaties, 
bestanden en web vergaderingen.

 
 
Alles onder een dak
Microsoft Office 365 is een platform met verschillende naadloos geïntegreerde 
productiviteitstoepassingen. Denk hierbij aan de Office-toepassingen: Word, Excel, Outlook 
en PowerPoint die ook beschikbaar gesteld worden als web-apps.  
 
Aanvullende toepassingen zijn: 

 Exchange Online; met minimaal een 50GB mailbox per gebruiker
 OneDrive voor Bedrijven; online opslag met minimaal 1TB ruimte per gebruiker
 OneNote; op ieder apparaat toegang tot uw notities
 Skype Online; video vergaderen en chat
 SharePoint Online; samenwerkingsomgeving
 Microsoft Teams; samenbrengen van eerder genoemde tools
 Delve; inzicht krijgen in relevante content die op dat moment mogelijk interessant is
 En vele opties, zoals; Project, Power BI, Flow, PowerApps en Visio  

Onlinevergaderingen en teamwork zijn een stuk eenvoudiger
U kunt eenvoudig vergaderen en een onlineverbinding maken waar u ook bent en met 
het apparaat dat het meest geschikt is. Reistijd en reiskosten behoren tot het verleden. 
Op kantoor, onderweg, bij een klant of een leverancier? Videovergaderingen zijn snel en 
eenvoudig. Het is een doeltreffende manier om zaken te doen. Dankzij het 4G-netwerk 
in Nederland kunt u met uw smartphone zonder problemen gebruikmaken van al deze 
functionaliteiten.
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Surface Book of Surface Pro as a Service
Voor een optimaal gebruik van Microsoft Office 365 adviseert 2source4 ten slotte de 
Surface Book of Surface Pro. Dit zijn de twee krachtige tablets en laptops in één waarbij 
flexibiliteit en gebruikersgemak centraal staan. Vanaf Zorgeloos 365 Plus kunnen deze 
Surface apparaten maandelijks worden afgerekend.

Na de 24 of 36 maanden krijgt u dan gewoon weer een nieuwe. En uiteraard is het 
apparaat tegen diefstal, schade en defecten verzekerd en u bent verzekerd van 
doorlopend onderhoud en inzage in de gezondheid van deze apparaten.

Meer weten? 
Wilt u meer weten over Zorgeloos 365? Neem dan direct contact met ons op:
2source4 B.V.

 Telefoon: 033 - 299 09 94

Of neem een kijkje op: zorgeloos.2source4.nl
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