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Als toonaangevend technologiebedrijf accepteer 
je dat veranderingen erbij horen. Volgens Gartner 
is voor de IT-afdelingen van ondernemingen 
een tijdperk van digitalisatie aangebroken 
waarbij baanbrekende nieuwe producten een 
voortdurende stroom van groei, innovatie en 
differentiatie bieden. Veranderingen op IT-
gebied, zoals een overstap naar de cloud, de 
ondersteuning van een extern werknemersbestand 
en het behoud van waardevolle oude gegevens 
terwijl het beveiligings- en beheerniveau 
gehandhaafd moeten blijven, zijn voor je bedrijf 
noodzakelijk om competitief te blijven. Voor deze 
veranderingen zijn communicatieoplossingen 
nodig die de voortdurend groeiende vraag van de 
verbonden wereld kunnen bijhouden.

Concurrentie wordt 
gevoed door 
technologie

Volgens 94% van de 
ondervraagde CIO’s in 
een enquête uit 2014 van 
Harvard Business Review 
moeten CIO’s leiding geven 
aan de technologische 
transformatie of op 
technologie gebaseerde 
innovatie en strategie.

“Om te slagen in een digitale wereld, 
moeten ondernemingen zich op de 
toekomst richten door te beginnen 
vanuit een digitaal perspectief en 
vervolgens terug te werken.”
—

Gartner, 2015
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Door binnen en buiten hun organisaties samen 
te werken, samen te creëren in realtime en 
fysieke grenzen te slechten, zijn mensen meer 
en persoonlijker dan ooit met elkaar verbonden. 
Technologie speelt hierbij een belangrijke rol, maar 
de IT-infrastructuur is niet altijd afgestemd op de 
vereisten van een bedrijf.

In moderne bedrijven kan op vrijwel elke 
locatie worden gewerkt. Teams profiteren van 
hyperconnectiviteit en de mogelijkheid om 
probleemloos op tal van locaties en apparaten 
te werken. In dit tijdperk van digitalisatie moeten 
werknemers over de hulpmiddelen beschikken 
waarmee ze altijd, overal en op elk platform 
kunnen samenwerken en produceren. 

In dit eBook worden vijf belangrijke 
problemen beschreven waarmee 
CIO's te maken krijgen en die 
vaak verhinderen dat moderne 
communicatieoplossingen worden 
geïmplementeerd. Als deze obstakels 
eenmaal zijn weggenomen, wordt 
implementatie een voor de hand 
liggende keuze en kunnen bedrijven 
hun concurrentiepositie versterken.

Teamcommunicatie 
verbeteren, 
productiviteit 
mogelijk maken
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Vermoedelijk sta je doorgaans niet te juichen bij 
aankondigingen van technologieveranderingen 
en -upgrades, en dat is niet zo vreemd: 
veranderingen zijn doorgaans ingrijpend. Het 
plannen van een gedegen IT-strategie kan 
maanden duren. Een oplossing die bestaande 
workflows verstoort of waarvoor van tevoren 
extra werk moet worden uitgevoerd, vereist 
mogelijk een aanzienlijke financiële investering. 
Bovendien moet iedereen weer leren werken 
met nieuwe gebruikersinterfaces, functies en 
cijfers. Soms leiden al die inspanningen nauwelijks 
tot verbeteringen in je workflow of resultaten, 
waardoor je je misschien afvraagt of het allemaal 
wel zo nodig was.

Omdat een overstap naar de cloud, het 
engagement van klanten, sociale netwerken voor 
ondernemingen en bedrijfsanalyses het bredere 
technologielandschap veranderen, moeten 
geplande upgrades wel zin hebben.

45% van de toewijzingen 
van IT-budget ondersteunt 
verandering en groei, aldus 
een Deloitte-enquête onder 
CIO’s uit 2014.

Veranderingen 
leiden tot 
bedrijfsonderbrekingen

1

Probleem 1
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De nieuwe Office 365-oplossingen voor samenwerking 
sluiten aan bij je bestaande technologieën en bieden nieuwe 
connectiviteitsopties waarmee teams over een centraal platform 
voor communicatie beschikken. 

Dankzij de aanzienlijke verbeteringen in een toch al krachtige 
suite met oplossingen helpt Office 365 E5 je organisatie weer een 
stap verder. 

Investeer in oplossingen 
die zijn gemaakt voor 
teams en netwerken

“Skype voor Bedrijven 
is het resultaat van 
ons streven naar 
communicatieservices 
op basis van de cloud 
en een transformatie 
van de werkplek. 
We waren al in 
een vroeg stadium 
enthousiast over de 
mogelijkheden van de 
cloud, maar dankzij 
de ingebouwde 
flexibiliteit in 
Microsoft-
technologieën maken 
we de overstap in ons 
eigen tempo.”

Andre Garcia
AVP, Global Infrastructure Services, 
ABM

COMPLETE CONTROLE OVER VERGADERINGEN

• Bereik duizenden mensen met Skype Meeting Broadcast, live of  
on-demand

• Plan vergaderingen van tevoren of neem deel aan een 
vergadering die al bezig is.

• Nodig mensen uit om deel te nemen via hun pc, Mac of 
mobiele apparaat.

• Bied deelnemers de mogelijkheid om live te communiceren 
met invoegtoepassingen van Bing Pulse en Yammer

VERBETERDE COMMUNICATIE EN PRODUCTIVITEIT

• Plan en neem deel aan vergaderingen vanuit Outlook.

• Vergader vanaf iedere locatie en op elk gewenst moment met 
interne en externe belanghebbenden.

• Schrijf en werk in realtime samen aan documenten  
tijdens vergaderingen.

• Beheer de communicatie met Cloud PBX.

• Houd teams onderling verbonden met Office 365 Planner, met 
gedeelde gesprekken, notitieblokken, inhoud, plannen en meer.

OPLOSSING

—

Probleem 1
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Abrupte veranderingen kunnen het dagelijkse werk op alle 
niveaus tijdelijk verstoren. Hoewel verouderde technologie 
inefficiënt en traag kan zijn, werken veel mensen er 
graag mee, omdat ze er vertrouwd mee zijn en de 
eigenaardigheden kennen. Weerstand tegen waardevolle 
veranderingen kan leiden tot stilstand en dus achteruitgang. 

De beste leidinggevenden op het gebied van IT zullen de 
toekomstige behoeften op het gebied van samenwerking 
van hun bedrijf voor ogen houden. Ze realiseren zich dat de 
implementatie van nieuwe oplossingen essentieel is voor de 
toekomstige behoeften van hun werknemers. CIO’s willen 
een digitaal ecosysteem waarin werknemers vertrouwd zijn 
met technologie, vertrouwen hebben in de mogelijkheden 
van technologie en bereid zijn om nieuwe programma’s te 
leren gebruiken om hun functie beter te kunnen uitoefenen.

Het implementeren  
van nieuwe oplossingen 
kost tijd en geld

54% van de Ameri-
kaanse CIO’s is van 
mening dat ze een 
prominentere rol inne-
men als digitale leiders, 
aldus de Gartner-en-
quête ‘Global Perspec-
tives on Flipping to Digi-
tal Leadership: The 2015 
CIO Agenda’.

2
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Skype voor Bedrijven voegt nieuwe spraak- en vergaderopties toe aan de 
moderne vergadering en vereenvoudigt de samenwerking dankzij nieuwe 
programma’s en functies in een vertrouwde vormgeving. Geef je teams de 
programma’s waar ze graag mee werken in de Office-toepassingen die ze 
dagelijks gebruiken.

ÉÉN PL ATFORM

Gebruikers kunnen door middel 
van chats en (video)gesprekken 
contact onderhouden, dus er 
gaat niets verloren.

Dankzij ingebouwde functies 
voor samenwerking, zoals de 
functie voor schermdeling in 
één klik en de functie voor het 
maken van notities in realtime, 
is iedereen altijd up-to-date.

Organiseer virtuele 
vergaderingen met maar liefst 
10.000 deelnemers.

Met Bing Pulse kan je in 
realtime stemmingen en 
peilingen uitvoeren om 
feedback te verzamelen en 
het besluitvormingsproces te 
versnellen.

Deelnemers aan vergaderingen 
kunnen hun onlineaanwezigheid 
delen met anderen, zodat 
iedereen weet wie wie is.

Yammer biedt dialoogvensters 
aan deelnemers tijdens 
uitzendingen en voegt zo nog 
een samenwerkingskanaal toe.

Dankzij HD-video en de 
geweldige geluidskwaliteit 
wordt iedereen gezien en 
gehoord.

VERBETERDE FUNCTIES

Verbind je teams met technologie 
die ze fantastisch vinden

OPLOSSING

Probleem 2



“Voor het succes van The Kraft Heinz 
Company is het essentieel om goed 
samen te werken, waardoor sneller 
beslissingen over producten en het 
bedrijf worden genomen.

Met PSTN-vergaderingen en Cloud 
PBX via Skype voor Bedrijven helpen 
we werknemers om snel verbinding 
te maken, waar ze ook zijn.”

Leandro Balbinot
CIO, Noord-Amerika
The Kraft Heinz Company
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Voordat je een oplossingenplatform 
verandert, moeten tal van variabelen 
worden geëvalueerd. De belangrijkste van 
deze variabelen is compatibiliteit. Oude 
systemen moeten worden herkend en 
leesbaar worden gemaakt, hardware en 
softwareoplossingen moeten harmonieus 
samenwerken en verschillende apps 
moeten elkaar aanvullen. Er moeten 
duidelijke procedures geïmplementeerd 
zijn om archivering en procescontinuïteit te 
garanderen. 

Incompatibiliteit kan 
schade aanrichten

Als hier niet van tevoren over 
wordt nagedacht, kunnen 
compatibiliteitsproblemen de 
samenwerking verstoren. Waarom zou 
je voor een probleem met een oplossing 
komen als die weer tot andere problemen 
kan leiden? 

3

Probleem 3
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MODERNE SPRAAKMOGELIJKHEDEN MET CLOUD 
PBX VOOR ONLINE- EN HYBRIDE OPLOSSINGEN

• Bel zelf, ontvang oproepen en schakel deze door op kantoor, 
thuis of onderweg, via je telefoon, pc en mobiele telefoon

• PSTN-functie met Microsoft-belservice of lokale  
PSTN-verbindingen

• Belfuncties voor eindgebruikers en opties voor tenantbeheer 
voor beheerbaarheid

• Wereldwijde beschikbaarheid in E5-suite of als extra 
toepassing (in bepaalde regio’s)

HET EXTRA VOORDEEL VAN MAATWERK

Dankzij tal van kant-en-klare functies kan Office 365 
aan je wensen worden aangepast en je bedrijfsvoering 
transformeren. Met Office 365 kan je het volgende doen:

• Mensen in staat stellen om Line-Of-Business-gegevens 
op elk apparaat te ontvangen.

• Op elk apparaat en platform vertrouwde, contextuele 
ervaringen in Office maken.

• API’s en invoegtoepassingen ontwikkelen waarmee de 
functionaliteit van Office wordt uitgebreid.

Met Skype voor Bedrijven beschik je over één platform voor bellen, vergaderen, video 
en delen. Het is zo robuust als je wilt, met opties waarmee je Skype voor Bedrijven kan 
configureren om samen te werken met oplossingen die je al gebruikt.

Skype voor Bedrijven maakt harmonieuze 
samenwerking mogelijk

OPLOSSING

Probleem 3
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Wanneer je de kans hebt om een wijziging 
door te voeren in de technologie-
infrastructuur, vraag je je misschien af wat je 
staat te wachten of hoe je met deze oplossing 
je bedrijf kan uitbreiden. Het gaat hier om 
tijd, geld en energie. Als je niet goed begrijpt 
hoe een verbeterde communicatieoplossing 
je bedrijf ten goede kan komen, zal het 
niet meevallen om een goede beslissing te 
nemen. Kennis is alles.

35% van de CIO’s is van 
mening dat kostenbeheersing 
en uitgavenbeheer tot de 
belangrijkste dagelijkse 
verantwoordelijkheden behoren 
(Harvard Business Review).

Het risico is hoog en 
de voordelen zijn 
onduidelijk

4
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Microsoft Office 365 integreert bestaande systemen met gloednieuwe technologieën 
om risico’s te beperken voor de wijze waarop je bedrijf momenteel werkt. Breid je 
mogelijkheden voor samenwerking uit en laat teams effectiever werken.

GOED VOOR HET BEDRIJF

Omdat er minder tijd wordt besteed aan het beheren van 
je systemen, het oplossen van problemen en het blussen 
van brandjes, heb je meer ruimte voor innovaties. Stap over 
naar de cloud en geef jezelf de ruimte om bij te dragen aan 
bredere bedrijfsdoelstellingen.

Implementeer een modern,  
uitgebreid samenwerkingsplatform

GOED VOOR TEAMS

Laat collega’s verbinding maken en samenwerken via het 
apparaat van hun keuze (pc, apparaat of vaste lijn) door 
Cloud PBX te gebruiken.

GOED VOOR JOU

Je hoeft je niet langer met meerdere contracten, relaties, 
prijssystemen en papierwerk bezig te houden. Skype 
voor Bedrijven is zo flexibel dat je hierin desgewenst al je 
communicatieoplossingen kan consolideren.

OPLOSSING

Probleem 4



“We besloten dat we de stap 
moesten wagen omdat we 
een moderne werkplek wilden 
bieden. Uiteindelijk was het 
een groot succes. Ga ervoor.”

Markus Petrak
Corporate Director
Henkel
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Wat je van tevoren ook wordt verteld, er 
is geen enkele garantie dat een nieuwe 
communicatieoplossing in al je wensen voorziet. 
Het is bijvoorbeeld mogelijk dat je je afvraagt 
hoe intuïtief de interface of hoe krachtig een 
oplossing is. 

Scepsis is begrijpelijk, vooral ook omdat de 
juiste IT-investeringen zo belangrijk zijn voor 
het succes van een bedrijf. Ervaring is de ultieme 
raadgever en alle technologieoplossingen 
moeten worden getest op basis van de specifieke 
vereisten van je bedrijf.

Ik heb een oplossing 
nodig die voorziet in 
de unieke behoeften 
van mijn team

5

Probleem 5
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Ervaar zelf de nieuwe mogelijkheden van Office 365 met een gratis 
proefversie van 30 dagen. Implementeer de proefversie voor je 
teams en zie wat de voordelen van de nieuwe software zijn door 
deze te testen onder de moeilijkste omstandigheden en ermee te 
werken zoals je normaal zou doen. Je zult tot de conclusie komen 
dat je met Office 365 de concurrentie voorblijft, effectieve teams 
opbouwt en hun productiviteit vergroot.

“Het is mijn taak om 
ervoor te zorgen 
dat creativiteit en 
inspiratie ongehinderd 
door technologische 
barrières de ruimte 
blijven krijgen bij ABB.

Hoe krijg je dit voor 
elkaar voor een 
internationaal bedrijf 
dat in zo’n honderd 
landen actief is? We 
verbinden mensen 
met elkaar om 
samenwerking mogelijk 
te maken. En hiervoor 
gebruiken we Microsoft 
Office 365.”

Probeer E5 eerst uit
OPLOSSING

ERVAAR OFFICE 365-FUNCTIES ALS DE VOLGENDE:

•  Cloud PBX 
Moderne spraakfuncties

•  Klanten-lockbox 
Door de klant beheerde gegevenstoegang

•  Microsoft Power BI 
Bedrijfsanalyses en visualisatie

•  Geavanceerde risicobeveiliging 
Veilige bijlagen en URL’s

•  Geavanceerde eDiscovery 
Nalevingsfuncties

—

Andy Tidd
Group CIO, ABB

Probleem 5
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Met Office 365 genereer je sneller nieuwe waarde 
voor je bedrijf. Dankzij nieuwe onderdelen en functies 
verbeter je de communicatie en samenwerking en 
blijf je de productiviteit centraal stellen in je moderne 
werkomgeving.

Office 365 is een ongekend uitgebreide en veilige 
oplossing voor cloudcommunicatie.

Ga naar  
http://office.com/e5-trial voor een gratis proefversie.

5 communicatieproblemen voor 
CIO’s: opgelost

http://office.com/e5-trial

