
Een spoedcursus 
Microsoft 365 voor bedrijven
Laat je mensen en informatie samenkomen met een 
krachtige en veilige productiviteitssuite waarmee  
je jouw bedrijf kunt runnen en laten groeien. 
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Inleiding

Als je je bedrijf wilt laten groeien, moeten je 
mensen hun beste werk kunnen leveren. Dat 
betekent dat je ervoor moet zorgen dat ze de 
juiste tools hebben om vanaf elke gewenste 
locatie samen te werken en productief te 
zijn. Maar je moet er ook voor zorgen dat 
productiviteit niet ten koste gaat van het 
veilig houden van je bedrijfs- en klantdata.

Met Microsoft 365 kun je de juiste balans 
vinden, met productiviteit vanaf vrijwel 
elke locatie en altijd actieve beveiliging. 
Microsoft 365 is ontworpen voor de manier 
waarop bedrijven vandaag de dag werken, met 

externe teams en teams op locatie, gelijktijdige 
samenwerking aan verschillende projecten en 
in verschillende tijdszones, en mensen die met 
allerlei verschillende apparaten werken.

Microsoft 365 helpt je al deze uitdagingen aan 
te gaan. Het is een geïntegreerde oplossing 
waarin de productiviteit van Office-applicaties 
wordt gecombineerd met geavanceerde functies 
voor beveiliging en apparaatbeheer.

In dit eBook lees je hoe Microsoft 365 je bedrijf 
kan helpen floreren en groeien. 
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Verhoog je productiviteit
Profiteer van AI-tools en de mogelijkheden om bestanden 
vanaf elke locatie op te slaan, te openen en delen 

1. 
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Dankzij de kracht van de cloud kun je gebruikmaken 
van de intelligente services in Microsoft 365 en 
beter resultaat behalen en tijd besparen, zodat je 
je kunt richten op de prioriteiten voor jouw bedrijf. 
Een voorbeeld is PowerPoint Designer. Dit gebruikt 
kunstmatige intelligentie (AI) waarmee je in één 
klik de prachtigste dia’s kunt maken. Terwijl jij bezig 
bent de dia met inhoud te vullen, werkt Designer 
via de cloud op de achtergrond om je inhoud af te 
stemmen met deskundig ontworpen vormgevingen. 
Iedereen in je bedrijf kan dus professioneel ogende 
presentaties maken. AI vormt ook de basis van de 
nieuwe functie Ideeën in Excel. Daarmee krijg je 
inzichten en suggesties die op maat zijn gemaakt 
voor je werk, zoals het automatisch aanduiden van 
trends, patronen en uitschieters in een gegevensset.

Gebruik AI om nog slimmer 
te werken

Eigenaren in het mkb zijn meer dan 33 uur per 
maand kwijt aan administratieve taken. Dat is 
tijd die ze beter zouden kunnen besteden aan 
waardevollere activiteiten zoals verkopen en 
bedrijfsontwikkeling.¹ OneDrive voor Bedrijven 
zorgt dat je minder tijd verspilt doordat je snelle 
en eenvoudige toegang hebt tot bestanden. 
Je kunt bestanden delen en met iedereen aan 
documenten samenwerken, of dat nu binnen 
of buiten je organisatie is. Met 1 TB aan opslag 
beschik je bovendien over voldoende ruimte voor 
je bestanden. Je kunt tevens met elk apparaat 
en vanaf elke locatie naar bestanden en mappen 
zoeken. Ben je op zoek naar een eerdere versie 
van een bestand? Klik met de rechtermuisknop op 
de bestandsnaam en je krijgt de geschiedenis tot 
maximaal 25 versies terug te zien. 

Bespaar tijd met gemakkelijkere 
bestandstoegang

Scenario 1 Scenario 2

Hoe het werkt

1. Sla een bewerkt bestand op OneDrive op.

2. Open een nieuwe e-mail in Outlook en 
selecteer Invoegen en Bestand bijvoegen. 
Selecteer vervolgens het bestand dat je 
wilt verzenden via de recent opgeslagen 
bestanden op OneDrive

Vermijd versiebeheerproblemen die ontstaan 
door het heen en weer sturen van bestanden 
via e-mail.

3. In plaats van een statisch (en mogelijk 
verouderd) bestand, wordt een OneDrive-
link naar de laatste versie van het bestand 
bij je e-mail bijgevoegd. Klik op die link en 
voeg extra beveiliging toe met Machtigingen 
wijzigen, zodat alleen bepaalde mensen het 
bestand kunnen bewerken of bekijken.

Omdat er een OneDrive-link is ingevoegd, blijven 
bestanden buiten je postvak en werkt iedereen 
met de meest recente versie.

¹ “De topbeheertaken die kleine bedrijven 
tegenhouden”, CA Today, mei 2016.
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Werk beter samen
Chatten, bijeenkomen en 
samenwerken 

2. 
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Iedereen die aan een project werkt kan chatten, 
een bijeenkomst beleggen en samenwerken 
met Microsoft Teams. Teams verbindt mensen 
en informatie in een gedeelde werkruimte 
met groepschat, oproepfuncties en online 
vergaderingen. Daarnaast heb je toegang 
tot ingebouwde Office-apps. Je kunt dus 
bestanden in Word, Excel en PowerPoint 
beoordelen en bewerken in Teams. Met de 
Teams-apps voor mobiele apparaten kun 
je vanaf vrijwel elke locatie met je team 
verbonden blijven. Binnen Teams kun je met 
meer dan 250 apps werken, waaronder Trello, 
Evernote, Adobe, Github en Zendesk.

Zorg dat de neuzen dezelfde 
kant opstaan 

Met Microsoft Outlook kun je alle activiteiten 
rond klanten bijhouden via een gedeeld 
postvak en een gedeelde alias, zoals 
‘help@contoso.com’ of ‘sales@contoso.com’. 
Hiermee wordt het eenvoudig voor groepen 
medewerkers om e-mail voor de gedeelde 
alias bij te houden en hier vanaf te verzenden. 
Wanneer iemand in de groep een bericht 
beantwoordt dat aan het gedeelde postvak is 
geadresseerd, lijkt het alsof het afkomstig is van 
het gedeelde adres, en niet van de individuele 
gebruiker. Je kunt ook een gedeelde agenda 
koppelen aan het postvak (bijvoorbeeld 
een specifieke agenda voor de afdeling 
Ondersteuning of Verkoop).

Gebruik gedeelde postvakken om 
de activiteiten rond klanten en 
prospecten bij te houden 

Scenario 1 Scenario 2

1. Begin een chat met een collega in Teams en 
start vervolgens een spraakoproep. 

2. Begin het gesprek en selecteer Scherm 
delen. Kies vervolgens het document dat je 
gezamenlijk wilt beoordelen. 

3. Jullie kunnen het document nu allebei 
tegelijkertijd bekijken. 

4. Als je meer mensen wilt toevoegen aan de 
sessie in Teams, selecteer je Meer personen 
uitnodigen. 

Wil je een document, spreadsheet, of 
presentatie in realtime met een collega of 
klant beoordelen?

Dankzij Teams kunnen we nu precies 
profiteren van wat de naam al aanduidt: 
teamwork. In mijn hele carrière heb 
ik nog nooit eerder meegemaakt dat 
iemand één enkele tool kan gebruiken 
en zoveel verschillende projecten zo 
snel kan bijbenen.

Julia Hawkins,  
President and Chief Revenue Officer bij Future 
of StoryTelling

Hoe het werkt
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Laat je bedrijf groeien
Haal meer klanten binnen, volg en versterk 
relaties en stroomlijn processen  

3. 
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Beheer je klantdata nog steeds in een 
spreadsheet? Met Microsoft 365 kun je relaties 
onderhouden met Microsoft Bookings, dat 
speciaal voor het mkb is ontworpen. Met 
Microsoft Bookings kun je de planning en 
afspraken maken vereenvoudigen, zodat 
je tijd kunt besparen, kunt voorkomen dat 
mensen niet komen opdagen en klanten 
groter gemak en controle kunt bieden.

Ken je klanten Vereenvoudig de planning

Scenario 1 Scenario 2

Plan afspraken met klanten met Bookings. 
Je kunt je Bookings-pagina vervolgens op 
je website publiceren:

1. Selecteer Reserveringspagina in het 
navigatievenster van Bookings. 

2. Controleer je roosteringsbeleid en selecteer 
vervolgens Opslaan en publiceren.

3. Selecteer Open de gepubliceerde 
pagina om je pagina in een webbrowser 
te bekijken.

Microsoft Bookings is zowel een online 
als mobiele app en is prima geschikt voor 
bedrijven die op basis van afspraken diensten 
aan klanten verlenen.

Hoe het werkt

Bedrijven die vertrouwen op dienstverlening op 
basis van afspraken, zoals medische praktijken, 
adviesbureaus en advocatenkantoren, hebben 
behoefte aan een betrouwbare manier om 
boekingen te beheren. Microsoft Bookings 
biedt een eenvoudige interface voor zowel 
werknemers als klanten. Naast functies voor 
automatisch plannen van afspraken biedt 
Bookings medewerkers de flexibiliteit om 
afspraken handmatig te plannen, verplaatsen, 
annuleren, of anderszins te wijzigen op basis 
van losstaande telefoongesprekken met en 
e-mails van klanten. Met Bookings kunnen 
managers ook personeelslijsten wijzigen, 
services en prijzen definiëren, uren vaststellen 
en lijsten met bestaande klanten samenvoegen. 
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Bescherm je data
Zorg voor bescherming tegen externe bedreigingen 
en datalekken met ingebouwde privacy en compliance 

4. 
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Mobiliteit is iets heel moois, maar dan alleen als 
je je data veilig kunt houden. Met Office 365 kun 
je via beleidsregels instellen wie toegang heeft 
tot de e-mail en documenten op ondersteunde 
mobiele apparaten en apps van je organisatie. 
Als een apparaat kwijtraakt of wordt gestolen, kan 
dit op afstand worden gewist om bedrijfsdata te 
verwijderen.

Beheer toegang tot documenten 
en informatie

Geavanceerde bedreigingen kunnen zelfs 
de waakzaamste medewerkers te slim af zijn. 
Microsoft 365 is ontwikkeld met professionele 
beveiliging als een van de prioriteiten, waarbij updates 
automatisch worden toegepast, zodat je je nooit 
meer zorgen hoeft te maken over het beëindigen van 
ondersteuning. Elke gebruiker ontvangt automatisch 
de nieuwste beveiligingsupdates van Microsoft 365 en 
Windows 10, zodat je bedrijfsdata kunt beschermen 
tegen opkomende bedreigingen, van malware 
tot phishing en ransomware. Als je medewerkers 
bijvoorbeeld Surface-apparaten en een abonnement 
op Microsoft 365 hebben, kunnen ze onderweg 
werken en samenwerken, zonder dat dit ten koste 
gaat van de beveiliging.

Bescherm je tegen ransomware en 
malware met bescherming tegen 
bedreigingen

Scenario 1 Scenario 2

1. Klik op de kaart Apparaten in het 
Beheercentrum.

2. Zoek naar je gebruiker om al zijn apparaten te 
bekijken.

3. Selecteer het apparaat dat je op afstand wilt 
wissen en klik op Bedrijfsdata verwijderen en 
Bevestigen. 

Je bedrijfsdata kan ook in gevaar komen als een 
medewerker een persoonlijk apparaat kwijtraakt 
of dit wordt gestolen, of de medewerker niet 
langer voor je werkt. We laten je zien hoe je op 
afstand bedrijfsdata van het persoonlijke apparaat 
van een medewerker kunt verwijderen.

We kunnen onze servers niet zelf 
beveiligen in de mate die Microsoft 
doet. We ondertekenen enorme 
geheimhoudingsovereenkomsten voor 
banken en ondernemingen die de 
vertrouwelijkheid van hun informatie 
garanderen. Dat we worden beschermd 
door de ‘muren’ van Microsoft 
betekent dat onze beveiliging veel 
en veel sterker is.

Emma Bannister,  
Chief Executive Officer bij Presentation Studio 

Hoe het werkt

De volgende keer dat de eindgebruiker op dat 
apparaat inlogt bij een Office-app, krijgt hij de 
melding dat de data van je bedrijf zijn verwijderd.
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Eenvoudig te beheren
Eenvoudig instellen en gebruikers en data 
beheren, zodat je tijd overhoudt  

5. 
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Het Beheercentrum van Microsoft 365 is je 
verkeerstoren voor Microsoft 365, met één 
locatie waarop je beveiligingsbeleid kunt 
configureren en apparaten en apps kunt beheren. 
De Configuratiewizard vat 45 professionele 
beveiligingsinstellingen samen in 15 makkelijk te 
begrijpen wisselknoppen en vervolgkeuzelijsten. 
Je kunt beleidsregels instellen voor mobiele en 
Windows 10-apparaten, zoals een pin of een 
vingerafdruk vereisen voor toegang tot bestanden 
op een mobiel apparaat. 

Beheer gebruikers en apparaten 
op één plek 

Met Microsoft 365 wordt het voor je medewerkers 
veel eenvoudiger om meerdere apps en apparaten 
te gebruiken. Met single sign-on hoeven 
medewerkers zich slechts één login te herinneren 
voor elke app, Windows 10-apparaat en -service. 
Daarmee kun je dus tijd en geld besparen op 
IT-ondersteuning zonder dat dit ten koste gaat 
van de beveiliging. (Uit onderzoek blijkt dat de 
gemiddelde volwassene meer dan 25 online 
accounts beheert met een combinatie van naam/
wachtwoord en sommige grotere organisaties 
zijn alleen al aan ondersteuning in verband met 
wachtwoorden meer dan $ 1 miljoen op jaarbasis 
kwijt.) ²

Beveiligde toegang tot apps en 
data met single sign-on

Scenario 1 Scenario 2

Heeft je bedrijf verschillende beleidsregels 
voor mensen die verschillende rollen vervullen 
(bijvoorbeeld voor marketing, financiën of 
personeelszaken)?  

1. Selecteer op de kaart ‘Beleid’ in het 
Beheercentrum Beleid toevoegen.

2. Geef het beleid een naam en selecteer het 
type beleid. Selecteer bijvoorbeeld Windows 
10-apparaatconfiguratie.

3. Je kunt voor een bepaald team verschillende 
opties instellen. Mogelijk wil je dat één groep 
medewerkers apps uit de Windows Store 
moet kunnen downloaden, maar een andere 
groep niet.

Hoe het werkt

² “Best practices: wachtwoordmanagers voor 
bedrijven selecteren, implementeren en 
beheren,”Forrester, januari 2018.

https://www.forrester.com/report/Best+Practices+Selecting+Deploying+And+Managing+Enterprise+Password+Managers/-/E-RES139333
https://www.forrester.com/report/Best+Practices+Selecting+Deploying+And+Managing+Enterprise+Password+Managers/-/E-RES139333
https://www.forrester.com/report/Best+Practices+Selecting+Deploying+And+Managing+Enterprise+Password+Managers/-/E-RES139333
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