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Overstappen naar de cloud? Waarschijnlijk hebt u net als de 

meeste andere kleine bedrijven geworsteld met dit 

vraagstuk, en terecht. Er valt immers heel wat af te wegen. 

Wat gaat de cloud eigenlijk kosten? Kunnen uw werknemers 

werken hoe en waar ze maar willen terwijl u de teugels in 

handen houdt? Hoe weet u dat uw gegevens veilig zijn? 

Allemaal heel belangrijke vragen. Dat vinden wij ook. 

 

Daarom bevelen we Microsoft Office 365 aan. Office 365 is 

een cloudservice van Microsoft die vertrouwde Microsoft 

Office-desktoptoepassingen combineert met professionele 

voorzieningen voor e-mail, gedeelde agenda's, chat, 

videovergaderingen en het delen van bestanden. Met Office 

365 beschikt u over veilige, hoogwaardige tools voor een 

vast maandbedrag zonder voorafgaande investeringen in de 

infrastructuur. U kunt sneller werken vanaf vrijwel elke plek, 

met het vertrouwde Office. 

 

“De vertrouwde toepassingen en 

functionaliteit. Google Apps kan hier 

niet tegenop.” 

- Edward F. Moltzen, CRN 

Productiever zijn, waar u maar wilt  Professionaliteit uitstralen 

Werken hoe u wilt, waar u maar wilt 

 Gebruik Office op al uw apparaten (pc, 

Mac, tablet, smartphone) 

 Meld u aan bij Office voor de nieuwste 

versie van uw documenten en persoonlijke 

instellingen 

 Synchroniseer bestanden naar uw 

apparaten met OneDrive For Business voor 

offline toegang, automatisch 

synchroniseren en automatische back-ups 

 Geen eigen apparaten in de buurt? Meld u 

dan aan bij Office in een browser. U kunt 

Office-toepassingen streamen op een pc 

en bestanden net als anders bekijken en 

bewerken. 

“Dankzij Office 365 

hebben we overal 

toegang tot onze 

gegevens. Zo 

kunnen we betere 

dienstverlening 

bieden aan de 

bedrijven die we 

vertegenwoordige

n en de klanten die 

hun producten 

nodig hebben.” 

Tad Papineau 

Directeur PSI 

Solutions 

 De beste indruk maken 

 Tot 7GB aan bestanden opslaan in de 

cloud, bestanden openen/bewerken in de 

browser, gemakkelijk grote bestanden 

delen, en synchroniseren met uw computer 

voor offline toegang, met behulp van 

OneDrive for Business 

 Uw werk presenteren en klanten imponeren 

met functionaliteit voor 

videovergaderingen in HD en het delen van 

schermen 

 Uw bedrijf onder de aandacht brengen met 

een gemakkelijk op te zetten website met 

uw eigen domeinnaam, zonder dat u een 

webdesigner nodig hebt of extra kosten 

moet maken voor hosting  

 

“Met Office 365 

kunnen onze 

medewerkers met 

één klik hun klanten 

spreken zonder een 

stap buiten het 

kantoor te zetten…"  

 Edgar Westerhoven, 

 Productadviseur en 

manager, ICT, Evers 

Partners 

 

Eenvoudiger beheer, optimale controle  Meer halen uit uw investering 

Office 365 voor 
Professionals en Kleine 
Bedrijven 
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Beheren zonder IT-personeel 

 Via het onlinebeheercentrum kunt u 

gemakkelijk gebruikers toevoegen of 

verwijderen, e-mail beheren en beleid voor 

het delen van bestanden instellen. 

 Installeer Office snel op desktops door 

rechtstreeks te streamen uit Office 365. Een 

paar ogenblikken nadat u op 'Installeren' 

hebt gedrukt, kan Office worden gebruikt. 

 Robuuste bescherming tegen malware, 

spam en virussen  

 Uw bestanden zijn veilig met een 

automatische back-up 

 Gegarandeerde uptime van 99,9 procent 

met financiële waarborg 

"Met Office 365 

beschikken we 

over voorzieningen 

die gewoonlijk zijn 

voorbehouden aan 

grotere 

ondernemingen. 

Dit biedt enorm 

veel voordelen.¨ 

 

Lance Criscuolo, 

directeur, 

Zyvex Technologies 

 

 Vertrouwde omgeving voor een vaste 

prijs 

 Professionele tools speciaal voor uw 

zakelijke doeleinden 

 Altijd de nieuwste technologie voor een 

vast maandbedrag 

 Vereenvoudigd licentiesysteem per 

gebruiker tot 5 apparaten per gebruiker 

 Geen licentiekosten vooraf 

 Gemakkelijk naar behoefte gebruikers 

toevoegen of verwijderen 

“Office 365 is niet 

alleen heel 

betaalbaar. We 

hoeven ons ook 

geen meer zorgen te 

maken over onze 

infrastructuur en we 

profiteren van een 

professionele 

uitstraling, zodat we 

de concurrentie een 

stapje voor blijven.” 

 

Kevin Lisota 

 Chief Executive Officer, 

findwell 

 

Wat is 

inbegrepen in 

Office 365? 

Office 365 is in meerdere varianten verkrijgbaar. Er zijn verschillende 

abonnementen, afgestemd op de grootte en behoeften van bedrijven. 

Belangrijkste voorzieningen en voordelen: 

 

Vertrouwde Office-omgeving  
 

Professionele e-mailvoorziening 

Vrijwel overal en vanaf vrijwel elk apparaat hebt u toegang 

tot 's werelds meest toonaangevende 

productiviteitsprogramma Microsoft Office. 

• Altijd de nieuwste versie van de vertrouwde Office-

toepassingen die u op uw desktopcomputer gebruikt en 

installeert (bijv. Word, Excel, PowerPoint)  

• Consistente weergave op uw pc, Mac en telefoon, en in uw 

browser 

• Office Web Apps als onlinevoorziening voor eenvoudige 

bewerkingen vanuit een browser (Internet Explorer, 

Chrome, Safari of Firefox) 

 Via Microsoft Exchange Online hebt u toegang tot uw e-mail, 

gedeelde agenda's en contactpersonen, op elke pc, Mac of 

telefoon en vanuit uw browser.  

• Postvak van 50 GB per gebruiker, bijlagen mogelijk tot 25 

MB 

• Gemakkelijk om gebruikers toe te voegen en e-mail in te 

stellen voor uw domeinnaam 

• Robuuste bescherming tegen spam en malware 

 

Voorziening voor chatten en 

videovergaderingen  

 

Documenten delen 

Met behulp van Microsoft Lync Online kunt u heel eenvoudig 

onlinevergaderingen opzetten in Outlook. 

• Aanwezigheidsinformatie, chat, spraak, videovergaderingen 

in HD 

• Notities maken en documenten delen in realtime 

• Onlinevergaderingen houden met klanten en partners 

• Contact via Skype, met informatie over aanwezigheid, chat 

en spraak 
 

 

 

 Via Microsoft SharePoint Online kunt u gemakkelijk 

documenten en informatie delen met collega's en klanten. 

• Documenten delen met beheerde toegang 

• Onlinebestanden synchroniseren naar uw apparaten voor 

offlinetoegang 

• E-mails en documenten van teamleden delen via 

sitepostvakken 

• Documenten samen met anderen tegelijk bewerken 
 

 

 
 


