
STAP OVER OP DE WERKPLEK 
VAN DE TOEKOMST
Ontwerp, beheer en optimaliseer jouw Microsoft 365 omgeving 
met de 24/7 ondersteuning van SoftwareONE.

De voordelen 
 › Samenwerken – zorg dat jouw medewerkers 

over de juiste technologien beschikken 

 › Communicatie – zorg dat jouw medewerkers 
de voordelen ervaren van de laatste 
communicatiemiddelen

 › Beveiliging – zorg dat jouw data te allen tijde 
vergrendeld is

 › Flexibiliteit – zorg dat jouw medewerkers 
altijd en overal kunnen werken

 › Verandering – zorg dat jouw organisatie de 
nieuwe technologie volledig omarmt

De toegevoegde waarde van 365Simple

Nu je op het punt staat om te transformeren naar 
de ‘Future Workplace’ zul je de volgende cloud 
voordelen direct ervaren:

 › Hoge beschikbaarheid

 › Kosten-optimalisatie

 › Verminderen van compliance risico’s

 › Persoonlijke Customer Success Manager

 › 365 analyse en rapportages via ons 
PyraCloud platform

SoftwareONE begrijpt dat een succesvolle migratie 
hand in hand gaat met de adoptie, optimalisatie 
van bedrijfsprocessen en technische vereisten. 
De combinatie van deze drie factoren brengt 
verandering teweeg en zorgt dat jouw organisatie 
klaar is voor de toekomst. Onze 365Simple 
oplossing zorgt dat je op een eenvoudige manier 
naar de cloud migreert waarbij SoftwareONE 
de complexere zaken uit handen neemt. Zo 
kunnen medewerkers zich volledig richten op het 
omarmen van de nieuwe technologie. 

De volledige suite van Office 365 via de cloud biedt 
je een mailbox, SharePoint Online, vertrouwde 
Office applicaties, OneDrive en Microsoft Teams. 
Tel daarbij de kracht van Windows 10 en de 
beveiliging van Enterprise Mobility + Security 
(EM+S) en je hebt een compleet pakket per 
gebruiker. Microsoft 365 zorgt dat de werkplek 
van de toekomst realiteit wordt.

SoftwareONE’s 365Simple onderscheidt zich door 
een versnelde adoptie. Door de begeleiding van 
onze experts met kijk op het technische ontwerp 
en de migratieplanning kunnen medewerkers 
snel aan de slag. Wanneer de technologie eenmaal 
staat helpen wij met kosten-optimalisatie. 

“Met SoftwareONE hebben we een 
gedegen partner gevonden die ons 
niet alleen adviseert op het gebied 
van diverse Microsoft producten, 
maar ook daadwerkelijk een 
strategie ontwikkelt op basis van 
onze behoeften”
Linda Szelag, Hoofd Informatie Technologie, 
Welthungerhilfe



FUTURE WORKPLACE 
MET 365Simple
Technologie is niet meer weg te denken uit ons 
leven en dat willen we ook graag terug zien in 
ons werk. Bied medewerkers daarom de juiste 
technologie voor meer productiviteit in de 
toekomst. Een flexibele IT omgeving maakt dit 
mogelijk. SoftwareONE heeft drie levels ontwikkeld 
om jouw organisatie te ondersteunen.

We denken mee om jouw bedrijfsdoelstellingen 
in kaart te brengen en zorgen dat Microsoft 365 
volledig is afgestemd op jouw medewerkers, 
processen en technische vereisten.

SoftwareONE’s 365Simple helpt jou bij het creëren 
van de werkplek van de toekomst met behulp 
van de laatste Microsoft technologieën op het 
gebied van flexibiliteit en beveiligingsvereisten. 
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Hoe kunnen wij je helpen?
Neem contact op voor meer 
informatie over 365Simple.

T.  +31 (0) 20 2586800  
E.  info.nl@softwareone.com
W. www.softwareone.nl

365Simple (licenties via een CSP tenant) | Jouw antwoord op de werkplek van de toekomst

SoftwareONE begeleidt je als ‘trusted advisor’ voor 
ondersteuning, optimalisatie en het beheer van 
jouw Microsoft 365 oplossing! Neem contact op 
met onze Solution Specialisten.

365Simple PREMIUM

365Simple ADVANCED

Persoonlijke Customer Success Manager

Klant

365Simple 

 › Office 365 tenant activeren en onboarding

 › Support Incident Response

 › 10 x 5 ondersteuning (ma t/m vr van 7.00 – 
17.00 uur lokale tijd)

 › Reactietijd (SLA): 30 minuten

 › Premier Escalation Support

 › PyraCloud – overzicht van de licenties

 › Picket Service (pictures on demand)

 › Termijn: 12 maanden

 › 365Simple

 › 24 x 5 ondersteuning (ma t/m vr)

 › Trainingsportaal

 › SoftwareONE Cloud Insider

 ›  PyraCloud Analytics voor 365

 › Adoptie en workload verbruik

 › Real Time vs Geschiedenis (dashboard)

 › PyraCloud Cloud Spend Management 
(dashboard)

+

 › 365Simple ADVANCED

 › 24 x 7 (ma t/m zo)

 › Continue monitoring

 › Location-based ‘heartbeat’

 › Real Time Service Health Monitoring 
(dashboard)

 › Alerts (via e-mail, ITSM)

 › Totale Geschiedenis (dashboard)

+

NOC Network Operations Center

Office 365/Microsoft 365 
CSP abonnement  

1 licentie per gebruiker

Break Fix Cloud Support 
Escalaties: Premier 

Support

Licenties bestellen 
Kosten-optimalisatie 

Beheerplatform

Continu monitoren  
Consumptie verbruik 

PyraCloud 365 Analyses

Customer Success
Manager


