
Als ondernemers 
onder elkaar
Besteed met Microsoft 365 minder tijd aan 
administratie en meer tijd aan de groei van je bedrijf
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Inhoud
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Hoe worden andere ondernemers 
succesvol door slimme 
technologiekeuzes te maken? 

Voor veel ondernemers is hun werk hun passie. 
De kans is groot dat dit ook voor jou zo is. 
Maar voor het beheren van IT? Niet echt.

Met de juiste tools kun je de technologie 
vereenvoudigen en er meer voordeel uit 
halen. Word ultraproductief en maak tijd 
vrij om je bedrijf op te bouwen. Werk 

beter samen met partners, klanten en 
medewerkers, waar ze ook zijn. Beveilig 
je data tegen cyberdreigingen en lekken.

Microsoft 365 is de sleutel. In deze gids 
leggen je collega's uit hoe dat zit. Je leest 
hoe gebruiksvriendelijke online oplossingen 
anderen hebben geholpen succesvol te zijn 
en meer van dat succes te profiteren. Lees 
hun verhalen en ontdek hoe jij hetzelfde 
kunt doen.

1. 

Inleiding
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2. 

Werk efficiënt
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Door efficiënter te werken kun je 
de bedrijfsresultaten verbeteren 
zonder opgebrand te raken. De juiste 
productiviteitsoplossing kan enorme 
hoeveelheden tijd en geld besparen 
door routinetaken te automatiseren, 
bedrijfsprocessen te stroomlijnen en je te 
helpen efficiënter te werken. Met Microsoft 
365 hoef je geen technologie-expert te zijn 
om professionele tools te gebruiken.

Vind manieren om slimmer te werken, 
niet harder.

van de ondernemers in het mkb 
werkt meer dan 50 uur per week.¹

63%

 ¹ https://www.thealternativeboard.com/
time-management

https://www.thealternativeboard.com/time-management
https://www.thealternativeboard.com/time-management
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Neem het maar van mij aan

Met Microsoft 365 hebben we de manier waarop 
we zakendoen getransformeerd. We kunnen 
onze klanten nu een naadloze ervaring bieden.
Jim Wescott, 
IT Director,
Transblue General Contractors

Transblue, gevestigd in Lynnwood in de Amerikaanse staat Washington, heeft 20 mensen in dienst, 
verdeeld over een algemeen aannemersbedrijf en een bedrijf voor facilitair beheer.

Met Microsoft 365 had het bedrijf Dropbox niet meer nodig, wat een maandelijkse kostenbesparing 
van enkele honderden dollars opleverde. Bedrijven bespaarden wekelijks 80 uur werk en maandelijks 
2400 dollar aan kosten door onnodige taken en overbodige werknemersaccounts te elimineren. 

Lees het volledige verhaal

https://www.microsoft.com/microsoft-365/customer-stories/transblue-professional-services-microsoft365
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AllPro Construction gebruikt 
samenwerkingstools in Microsoft 365 om 
het biedproces te verkorten, waardoor het 
bedrijf veel minder kansen misloopt.  

Concrete resultaten

Door de overstap op Microsoft 365 bespaart 
Presentation Studio $ 1400 per maand op 
de kosten voor IT-onderhoud. 

Meals on Wheels in South Carolina verlaagde de 
IT-kosten met $ 500.000 door over te stappen 
op cloudtechnologie met Microsoft 365.

Je hoeft niet te kiezen tussen de beste 
technologie en andere zakelijke investeringen. 
Met Microsoft 365 krijg je Office-apps, 
plus online vergaderingen, chatten, online 
bestandsopslag en zakelijke e-mail. Als er 
nieuwe functies en apps worden uitgebracht, 
krijg je die zonder extra kosten. 

Krijg meer waar voor je geld

Installeer Office op maximaal vijf pc’s of Macs, 
maximaal vijf mobiele apparaten en maximaal 
vijf tablets, zodat je medewerkers het op al 
hun apparaten kunnen gebruiken. 

Hoe Microsoft 365 je efficiënter 
maakt

Maak slim gebruik van het gevarieerde 
Microsoft 365-aanbod om al je medewerkers 
toegang te geven tot de tools die ze voor hun 
werk nodig hebben.

Stel snel een nieuwe pc in of vernieuw een 
bestaande pc met de automatische installatie 
en configuratie van Windows 10.

https://customers.microsoft.com/story/allpro-construction-microsoft-365
https://customers.microsoft.com/story/presentation-studio-professional-services-microsoft365
https://customers.microsoft.com/story/meals-on-wheels-greenville-county-nonprofit-microsoft365
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3. 

Neem je technologie 
met je mee
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Je hebt tools nodig die je overal volgen waar 
je kansen tegenkomt. Met Microsoft 365 is 
de wereld je kantoor. De nieuwste versies 
van bestanden zijn altijd binnen handbereik. 
Je apps werken zoals je verwacht, op elk 
apparaat. En externe medewerkers en klanten 
kunnen vrijwel overal verbinding maken.

Blijf overal productief

van alle ondernemers zegt niet de juiste 
technologie te hebben om medewerkers 
ook onderweg productief te laten zijn.²

41%

² “BusinessNow-enquête”, Hewlett Packard, 2015.
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Mobiliteit is voor ons bedrijf van cruciaal 
belang, omdat bijna iedereen voor het werk 
moet reizen. Op elk willekeurig moment 
hebben we mensen in ten minste vier of 
vijf verschillende landen en in verschillende 
tijdzones. Ons bedrijf kan niet functioneren als 
mensen onderweg niet kunnen communiceren.
Viraj Shah,
Executive Director, Business Solutions, 
Acies

Acies Consulting, een start-up uit Mumbai in India, heeft een groot geografisch bereik en 
is van plan om te blijven groeien. Het bedrijf gebruikt Microsoft Teams om in verschillende 
regio’s en talen te chatten en samen te werken. Met Exchange Online hebben medewerkers 
altijd toegang tot hun e-mail.

Lees het volledige verhaal

Neem het maar van mij aan

https://www.microsoft.com/microsoft-365/customer-stories/acies-professional-services-microsoft-365-business
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Doe meer met Office-apps op elk apparaat, 
waar je ook bent: op het werk, thuis of 
onderweg.

Alles wat je nodig hebt altijd 
bij de hand

Clifton Coffee Roasters heeft dankzij 
videochat op afstand nog maar een derde 
van de tijd nodig om opmerkingen over 
proeverijen te delen.

Allen Arthritis gebruikt tablets om het 
papierwerk per patiënt met wel 10 minuten 
te verkorten en de data direct beschikbaar 
te maken voor artsen. 

van de bedrijven in het mkb ziet een hogere 
productiviteit als belangrijkste voordeel van 
mobiliteit.³ 

62%

Door gebruik te maken van de mogelijkheden 
voor mobiel bellen in Microsoft 365, bespaart 
Karen Hardy Dance Studios £ 250 per maand 
aan internationale telefoonkosten. ³ https://techaisle.com/blog/340-smb-

productivity-improvement-finding-hard-
numbers-in-soft-benefits

https://customers.microsoft.com/story/clifton-coffee-roasters-retailers-microsoft-365
https://customers.microsoft.com/story/allen-arthritis-health-office365-powerbi-sharepoint-us
https://customers.microsoft.com/story/karen-hardy-dance-studios-professional-services-microsoft-365
https://customers.microsoft.com/story/karen-hardy-dance-studios-professional-services-microsoft-365
https://techaisle.com/blog/340-smb-productivity-improvement-finding-hard-numbers-in-soft-benefits
https://techaisle.com/blog/340-smb-productivity-improvement-finding-hard-numbers-in-soft-benefits
https://techaisle.com/blog/340-smb-productivity-improvement-finding-hard-numbers-in-soft-benefits
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Open bestanden vanaf je favoriete 
apparaten

Documenten offline openen en bewerken.  
En als je weer online bent, worden je bijgewerkte 
bestanden automatisch gesynchroniseerd. 

Een document maken op je pc en er op je 
telefoon verder aan werken. 

Met OneDrive for Business kun je:

Een eerdere versie van je document bekijken 
of terugzetten dankzij het automatisch 
opslaan van bestanden en bestandsversies. 

Gemoedsrust en betrouwbaarheid

Je bedrijfsdata beschermen op alle apparaten, 
met iOS, Android en Windows.

Bedrijfsdata van de apparaten van 
medewerkers verwijderen terwijl 
hun persoonlijke data intact blijven.

Met Microsoft 365 kun je:

Een apparaat kwijt? Verwijder alle data 
op afstand vanuit het Beheercentrum.  
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4.

Werk beter samen
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Of je nu een bedrijf met twee of 200 
werknemers bent, succes is afhankelijk van 
teamwerk. Zelfs zzp’ers moeten contact maken 
met partners, prospecten en klanten. Krijg 
tools die aansluiten bij de persoonlijkheden 
en vaardigheden die jouw bedrijf uniek maken.

Voor ondernemers die op het werk 
veel ballen tegelijk in de lucht 
houden, is samenwerking essentieel

van alle ondernemers is op zoek naar 
cloudoplossingen om de samenwerking 

tussen kantoren en externe 
kantoorlocaties te verbeteren.⁴

42%

 ⁴ “Zes dingen die het mkb over samenwerking moet weten”, 
een onderzoek van Forrester Consulting voor Cisco, januari 2016.
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Neem het maar van mij aan

De meesten van ons gebruiken Microsoft Teams 
elke dag. Vergeleken met hoe we vroeger 
vergaderden, samen in één ruimte of telefonisch, 
hebben vergaderingen via Teams ons echt 
geholpen om verbinding te maken, vooral met 
onze mensen in Europa en de Verenigde Staten.
Joey Bitton,
Corporate Communication Specialist,
PUR

The PUR Company, gevestigd in Toronto in Canada, werd in 2010 opgericht om chemische 
zoetstoffen te vervangen zonder afbreuk te doen aan de smaak of kwaliteit. PUR koos voor Microsoft 
Teams als hub voor samenwerking en communicatie tussen verschillende tijdzones en werkgroepen.

Medewerkers gebruiken de Teams-functies voor permanente chats en het delen van documenten om 
de samenwerking te verbeteren. “Dankzij onze chat via Teams zijn we veel productiever geworden,” 
zegt Bitton. “We hebben geen lange e-mailgesprekken meer en medewerkers werken vaker met 
collega’s van andere afdelingen samen, omdat de permanente chat ze de context geeft waarmee 
ze een project zo weer op kunnen pakken, zelfs als ze een paar dagen andere prioriteiten hadden.” 

Lees het volledige verhaal

https://www.microsoft.com/microsoft-365/customer-stories/the-pur-company-consumer-goods-microsoft-365
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Efficiëntie door samenwerking

Het mediabedrijf Future of Storytelling zag 
binnen 90 dagen na het implementeren van 
Microsoft 365 een toename van 27% in de 
realtime samenwerking. 

Havenbeheerder Ports de Menton wist 
projecten dankzij betere samenwerking 
en meer flexibiliteit 25 procent sneller 
af te ronden.

Jouw tijd is kostbaar en die van je medewerkers ook. Dankzij de eenvoudige 
toegang tot gesprekken en bestanden kun je samenwerken wanneer dat nodig is.

Plan telefoongesprekken rechtstreeks 
in Outlook.

Productieve communicatie in real time

Medewerkers, klanten of leveranciers kunnen 
met één klik vanaf elk apparaat deelnemen 
aan je online vergadering.

Neem vergaderingen op, deel je scherm en 
werk in real time samen aan documenten 
en presentaties.

Gebruik Microsoft Teams, de nieuwe, gedeelde digitale werkruimte, om content 
te maken, sneller beslissingen te nemen en bedrijfsprocessen te stroomlijnen.

Houd gesprekken bij en voeg aan elk 
gesprek de mensen toe die je nodig hebt, 
zodat medewerkers, partners en klanten 
kunnen samenwerken.

Host beveiligde vergaderingen en gesprekken.

Gebruik de planningsfuncties in Microsoft Teams, 
plus ad hoc, een-op-een- en groepsgesprekken.

https://customers.microsoft.com/story/future-of-storytelling-media-and-telco-microsoft-365
https://customers.microsoft.com/story/spl-ports-de-menton-travel-transportation-office-365
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Profiteer van de ervaringen van bedrijven als 
dat van jou. De zaken waarvan zij profiteren, 
kunnen ook voor jou werken. Ook jij kunt 
Microsoft 365 gebruiken om minder tijd te 
besteden aan beheertaken, zodat je meer 
ruimte overhoudt voor de groei van je bedrijf.

Andere ondernemers 
hebben hier al ervaring mee

©2020 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Dit document wordt 'in de huidige staat' geleverd. Informatie en meningen in dit 
document, inclusief URL's en andere websiteverwijzingen, kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Gebruik is op eigen risico. Dit document 
geeft je geen enkel recht op enig intellectueel eigendom van welk Microsoft-product dan ook. Je mag dit document kopiëren en gebruiken voor je 
eigen interne referentiedoeleinden.

Microsoft 365 helpt je bij het 
volgende:

• Maak je beste werk met Word, Excel, 
PowerPoint en Outlook. 

• Chat, vergader en werk samen met 
Microsoft Teams. 

• Bewaar, open en deel je bestanden met 
1 TB opslag in OneDrive.

• Werk waar je maar wilt met Office-apps 
op elk apparaat.

• Bescherm je bedrijf met professionele 
beveiliging en 24/7 ondersteuning.
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