Focus op wat écht belangrijk is

Ontdek de mogelijkheden van
Microsoft Office 365 voor jou
Wil je productiever zijn door de juiste Office 365 apps te gebruiken? Met de COMPAREX Value Inspiration &
Experience Workshop ontdek en ervaar je jouw persoonlijke en zakelijke mogelijkheden van Office 365.
De Office 365 applicaties, zoals Teams, OneDrive, Skype, Yammer en Delve, bieden eindeloos veel mogelijkheden om
efficient te communiceren en samen te werken. Tegelijkertijd is de complexiteit en diversiteit een uitdaging voor veel
bedrijven en gebruikers:









Hoe ontdek je kansen
binnen de verschillende
applicaties?

Waarom en wanneer

Hoe blijf je up-to-date

Hoe gebruik je het vol-

gebruik je een specifieke
app?

meet alle nieuwe apps
en toepassingen?

ledige potentieel van
Office 365?

Begrijp waarom, hoe en wanneer je de verschillende apps moet gebruiken met de

Value Inspiration & Experience Workshop (VIEW) voor Office 365
1. Ontdek Office 365 terwijl je de mogelijkheden van alle applicaties leert kennen aan de hand
van video’s met voorbeelden van bedrijfsscenario’s. Leer hoe je kosten reduceert, sneller en

Jouw
voordelen

efficiënter werkt en de beveiliging verbetert door de verschillende applicaties te gebruiken.
2. Werk productiever en efficiënter door niet alleen de theorie te leren, maar ook concrete
voordelen te ervaren praktische voorbeelden van jouw dagelijkse werkzaamheden. We willen je graag inspireren om meer uit Office 365 te halen.
3. Maak gebruik van best practices voor Office 365 applicaties die getoond worden tijdens de VIEW sessie door gebruik te maken van de COMPAREX samenwerkingsmethodiek
met tips en tricks en hands-on voorbeelden.
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COMPAREX Value Inspiration & Experience Workshop voor Office 365

Inhoud van de workshop
»» Welkom en verwachtingen van de deelnemers
»» Introductie van de COMPAREX samenwerkingsmethodiek
»» Inspiratie en Experience Workshop met hands-on voorbeelden van de gekozen Office 365 apps, zoals:
OneDrive

Outlook

for Business

Yammer

Skype

OneNote

Best Practices

Delve

for Business

Demonstratie van
 Belangrijkste features per app
 Voordelen en waarden

Teams

 Video's van zakelijke scenario's

»» Demonstratie hoe COMPAREX jouw organisatie kan ondersteunen en de adoptie van Office 365 kan vergroten
»» Samenvatting van de workshop en discussie over de vervolgstappen om de voordelen van Office 365 en toegenomen
productiviteit en efficiëntie voor jouw organisatie te verhogen.

Waarom VIEW voor Office 365?









Raak geïnspireerd in
plaats van verveeld

Maatwerk in plaats
van algemene
informatie

Focus op wat
belangrijk is

Flexibele lengte van
de workshop

Afhankelijk van jouw

De lengte van de workshop

Het is een inspiratie- en
experience workshop, geen

Pas de mogelijkheden van

bedrijfsdoelstellingen worden

kan variëren van een paar

training.

Office 365 toe op jouw

de belangrijkste Office 365
applicaties behandeld.

uur tot een hele dag.

individuele behoeften.

De workshop is niet technisch en bedoeld voor
»» Management en operationeel leidinggevenden uit de business
»» Business en technische beslissers
»» Innovatie-ambassadeurs

Overwin jouw samenwerkingsuitdagingen met Office 365
Neem vandaag nog contact met ons op voor jouw persoonlijke Value Inspiration & Experience Workshop voor Office 365,
die voldoet aan jouw specifieke behoeften, situatie en tijdlijn en jouw individuele Office 365 implementatie.

COMPAREX. By Your Side in a Digital World.
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Senior Microsoft Cloud Specialist
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