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DIGITAL WORKPLACE VOOR NON-PROFIT 
Laat ons de IT omgeving beheren, zodat jij de wereld kunt veranderen 

Zet de eerste stappen naar de cloud, claim donaties en kortingen en word volledig ontzorgd

Als non-profit organisatie heb je een belangrijke missie. Een werkplek moet voldoen aan je behoeften en voor je werken, niet 
tegen je. Microsoft 365 kan je verder op weg helpen in een steeds snellere en onvoorspelbare wereld. Het geeft je de tools om al 
je dagelijkse activiteiten op een enkel platform te beheren. Van e-mail, Office-toepassingen, opslag en delen van bestanden tot 
telefonie en video-vergaderen – zorg ervoor dat je je diensten snel krijgt waar ze nodig zijn.

Toch kan cloud ook ingewikkeld zijn. Je wilt de best mogelijke gebruikerservaring bieden, zonder te veel uit te geven. Wij 
hebben een Digital Workspace voor Non-profit gebouwd die je helpt productiever te zijn op een veilig platform.

Digital Workplace voor Non-Profit is een abonnement per gebruiker, ontwikkeld om je te helpen het maximale uit Microsoft 365 
te halen. Het biedt onder andere 24x7 ondersteuning zodat je altijd online bent en inzicht hebt in waar je staat met adoptie en 
facturering, plus ondersteuning die altijd voor je klaarstaat om je te begeleiden bij het verhogen van efficiëntie, geld te besparen 
en het implementeren van nieuwe tools.

Digital Workplace voor Non-profit | Wat zit erin? 
Digital Workplace voor Non-Profit helpt om medewerkers beter te laten samenwerken, op een productieve en 
efficiënte manier, waarbij we de administratieve, ondersteunende en factureringstaken van je overnemen:

Wist je dat ….we al meer dan 5 miljoen gebruikers hebben geholpen het meeste uit hun implementatie te halen, waarmee 
organisaties tot op heden meer dan 455 miljoen dollar hebben bespaard. 

Voordelen Add-ons

 ›  Beschikking tot softwarelicenties die in aanmerking 
komen voor donatie of korting.

 ›  24x7x365 Cloud Support – overal ter wereld een expert 
om je telefoontje te beantwoorden. 

 ›  Onboarding – een naadloze overstap met volledige 
ondersteuning 

 ›  Kosten besparen – houd je cloudverbruik bij zodat je 
kunt op- en afschalen in ons PyraCloud platform. 

 ›  Microsoft Premier Support – wanneer jouw onders-
teuningsvraag bijzonder uitdagend is, zullen we dit 
automatisch escaleren naar Microsoft, jouw Service 
Succes Manager zal direct met hen samenwerken om 
tot een oplossing te komen.

Krijg toegang tot optionele, aanvullende diensten voor 
zaken als een Service Success Manager (een enkel con-
tactpunt), back-up diensten, adoptie- & change man-
agement, telefonie, security en veel meer…

Meer weten?

*          Talkshow Adoptie

*         Talkshow Security
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ONEImpact | TEAM
Het ONEImpact team is een speciaal team binnen 
SoftwareONE dat zich volledig focused op het 
ondersteunen van non-profit organisaties. Wij zorgen 
dat de technologie direct waarde toevoegt aan jouw 
activiteiten en zetten ons in voor het begrijpen van jouw 
missie.


