
Slimmer en beter samenwerken
Meer doen in minder tijd 



Agile Software & Mixit
Samen voor Social Business 



Samenwerking biedt meerwaarde!
Agile	  So)ware	  is	  uw	  partner	  voor	  so)ware	  licen4es	  	  
Met brede expertise en onafhankelijk advies bent u verzekerd van de 

beste deal. Maar de expertise gaat verder. Als partner van Agile Software 

helpt Mixit uw organisatie om haar doelstellingen te bereiken door de 

applicaties en tools slim in te zetten! 

	  

Ook	  Mixit	  werkt	  techniek	  ona:ankelijk	  
We denken niet vanuit een product, maar vanuit de oplossing voor de 

klant. Daarom werken wij met onder andere Office 365, SharePoint, Box, 

Google Apps, Podio en meer. 



En meer!



Social Business
Verbinden, samenwerken en communiceren  



Écht succesvol werken 

Dé	  perfecte	  dag	  
Mixit realiseert ‘dé perfecte dag’ door organisaties te helpen beter samen 

te werken, kennis te delen en te communiceren. Zorgen dat medewerkers 

productiever worden door een oplossing die hen helpt, het werk leuker 

maakt en bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen. We noemen dat 'Social 

Business'.  

 

Het uiteindelijke resultaat kan een samenwerkomgeving, een portal, een 

kennisbank, een tablet- of mobiele app zijn, maar ook de implementatie 

van standaard tools als Yammer of Google Apps. Uitgangspunt is dat het 

de gebruikers ondersteunt in hun dagelijkse werk. Als full service bureau 

zorgt Mixit ervoor dat de oplossing ook echt gebruikt wordt. 



Hoe ziet dat eruit?
Voorbeelden uit de praktijk 



Overal en op ieder apparaat toegang

Een ‘responsive’ intranet: past zich aan 

naar gelang op welk apparaat het  

wordt bekeken. 



Iedereen draagt bij

Berichten plaatsen waar door iedereen op 

kan worden gereageerd. 



Zelf regelen en weten

Selfservice voor medewerkers: door 

huisregelementen, formulieren en andere 

belangrijke informatie snel vindbaar  

te maken. 



Snel inzicht in uw performance

Dashboard met KPI’s: gegevens uit 

verschillende bestaande applicaties 

worden in één overzicht gepresenteerd. 



Wie kan mijn vraag beantwoorden?

Sociaal intranet: collega’s kunnen ook 

worden gevonden op kennisgebieden die 

zij aan zichzelf of andere toekennen. 



Kracht van de crowd gebruiken

Crowdsource platform: iedereen laten 

meedenken om tot een oplossing  

te komen. 



Snel de juiste antwoorden geven

Kennisbank: klanten krijgen uniforme 

antwoorden die voor de medewerkers 

snel vindbaar zijn.  



Onderweg alle informatie paraat!

Tablet app: alle benodigde informatie; via 

één app gepresenteerd in de huisstijl van 

de organisatie. 



Succesvol standaard tools inzetten

Wij zorgen dat medewerkers een product 
écht gaan gebruiken 



Hoe kom je daartoe?
Balans tussen organisatie, mens & techniek 



Organisatie, Mens & Techniek
Resultaat	  behalen	  
Binnen Mixit geloven we dat wanneer de kaders & doelen van de 

organisaties, wensen van de mens en mogelijkheden van de techniek in 

balans zijn een optimaal én gedragen resultaat wordt bereikt. 

 

Het resultaat moet uw organisatie verder helpen en het werk leuker én 

makkelijker maken! 



Slimmer	  &	  beter	  
samenwerken	  
met	  online	  tools	  



In stappen naar resultaat
Con4nue	  evalueren	  
Om de oplossing écht op de gebruikers af te stemmen werken wij in 

stappen; korte ‘sprints’ waarin onderdelen van de eindoplossing worden 

opgeleverd. Door iteratief te werken zijn wij in staat om feedback van de 

gebruikers, veranderende (klant)behoeften en nieuwe technologieën op 

korte termijn te kunnen verwerken in de oplossing. 



Itera2ef	  werken	  -‐	  	  	  
Agile	  Scrum	   Blijvende	  oplossing	  Organisa2e,	  mens	  en	  

techniek	  in	  balans	  



Social Business Scan
Inzicht al in 1 dag 



Wat Social Business voor u doet
Snel	  resultaten	  behalen?	  
Dan is het belangrijk om te weten waar de quick wins behaald kunnen worden binnen 

uw organisatie. Maar heeft u (nog) geen zicht op de resultaten en u wilt deze op een 

laagdrempelige manier inzichtelijk krijgen én binnen de organisatie kunnen presenteren? 

Dat kan met de ‘Social Business Scan’ van Mixit! 

De Social Business Scan geeft binnen 1 dag een goed beeld van de mogelijkheden van 

Social Business voor uw organisatie. Aan het einde van de dag heeft u inzicht in: 
 

§  hoe Social Business kan bijdragen aan uw bedrijfsdoelstellingen; 

§  verschillen en wensen van gebruikersgroepen inzichtelijk maken; 

§  hoe bestaande en nieuwe tools (beter) ingezet kunnen worden. 



Organisa2e	  
visie,	  strategie,	  doelen	  

Mens	  
doelgroepen	  en	  behoeBen	  

Techniek	  
ICT	  landschap	  /	  licen2es	  

Presenta2e	  &	  Evalua2e	  

kickoff	  

Voorbereiding	  



Microsoft Vouchers
In te wisselen bij Mixit 



Vouchers inwisselen via Mixit 
Snel	  aan	  de	  slag	  
Heeft u een Microsoft overeenkomst dan heeft u enkele Planning Services 

vouchers ontvangen, die u kosteloos kunt inwisselen. De waarde per 

voucher is ongeveer 1.000 euro. 

 

Mixit kan u op basis van deze vouchers haar diensten aanbieden. Of het nu 

gaat om de Social Business Scan, een op maat gemaakt plan van aanpak 

of een pilot van een van de office producten. 



Mixit
 

 stef.swinkels@mixit.nl 
www.mixit.nl / www.naarsocialbusiness.nl 

 



