
Snel aan de slag met  
Microsoft Teams?

Door gebruik te maken van Microsoft Teams krijg 
je een scala aan mogelijkheden. Teams is het 
platform om samen in te werken, documenten te 
delen en te vergaderen. In de starterkits focussen 
we ons op de mogelijkheden voor online meetings 
welke worden ondersteund met audio en video. 

Denk dan bijvoorbeeld aan:

 › een-op-een vergaderingen

 › vergaderingen met meerdere mensen

 › vergaderingen met externen

 › seminars of workshops met grote groepen

De mogelijkheden

SoftwareONE heeft twee mogelijkheden 
ontwikkeld om snel te starten met Microsoft 
Teams:

Met de huidige COVID-19 crisis merken wij dat in de afgelopen weken veel organisaties 
(versneld) inzetten om hun omgeving te verrijken met Microsoft Teams.

Heeft jouw organisatie interesse 
om te starten met Microsoft 
Teams, neem dan contact op met 
jouw contact persoon.

De Teams Quick Start voor organisaties 
die gebruik willen maken van remote 
vergaderfaciliteiten i.v.m. de huidige COVID-19 
crisis en nog geen toegang hebben tot Office 
365.  

De Teams Starterkit voor organisaties 
die Teams strategisch willen inzetten als 
onderdeel van hun Office 365 roadmap en al 
beschikken over een Office 365 omgeving.



Op zichzelf staande optie – oplossing voor de korte termijn
TEAMS QUICK START
Wij starten een nieuwe Office 365 tenant op basis van de 
Teams COVID-19 versie vanuit Microsoft. Dit gaat om een 
CSP gedreven licentie-overeenkomst welke on-demand 
kan worden afgeschaald naar 0 users. Microsoft biedt op 
dit moment voor maximaal 1.000 users de mogelijkheid 
om gebruik te maken van gratis Office 365 E1 licenties voor 
maximaal een half jaar. *

We implementeren in deze tenant een .onmicrosoft.com 
domein (een eigen domein toevoegen zoals www.organisatie.
nl kost een halve dag additionele inzet). We importeren 
gebruikers vanuit een door de klant aangeleverd bestand. 
Op deze manier kunnen zij zich aanmelden bij Office.com en 
kunnen zij gebruik maken van de mogelijkheden die Teams 
biedt.

Aangezien Teams ook toegang biedt tot Exchange Online en 
OneDrive wordt de omgeving geschaald en geconfigureerd 
op gebruik van remote vergaderen en document deling. De 
omgeving wordt opgeleverd in een – Cloud-only - model 
dus het uitgangspunt is dat elke gebruiker via een open 
internetverbinding de omgeving gaat benaderen. 

Na 3 maanden (of eerder als gewenst) wordt in een 
gezamenlijke meeting met jou gekeken naar een mogelijk 
vervolg traject om een permanente inrichting te faciliteren 
die gekoppeld is aan de huidige omgeving.

* Aan deze trial zijn voorwaarden verbonden. Neem contact op met 
jouw contactpersoon om te bepalen of je in aanmerking komt.

Benodigd vanuit de klant

 › Lijst met gebruikers (in .csv formaat). 
SoftwareONE levert hiervoor een 
template aan.

 ›  Bij gebruik van een eigen 
domeinnaam zal klant zelf de 
benodigde DNS wijzigingen en 
eventuele andere randvoorwaarden 
realiseren.

 › 1 dag voor implementatie en 
configuratie. 

 ›  1 uur opgenomen Teams 
webinars welke ter beschikking 
worden gesteld. 

 ›  Opleveren Teams FAQ One-
Pager. 

 ›  Optioneel: configuratie Multi 
Factor Authenticatie op basis van 
de Azure standaard beveiliging 
instellingen en gebruik van de 
Mobile Authenticatie app als 
tweede factor. 

 › De CSP omgeving met gebruikers 
wordt kosteloos aangeboden voor 
een maximale duur van 6 maanden 
en maximaal 1.000 users.

 ›  Eenmalig een investering van EUR 
1.500 voor de implementatie en 
configuratie van de omgeving.

 ›  Bij eventuele scope wijziging vanuit 
de klant rekenen we een dagtarief 
van EUR 1.250 per dag.

Onze inzet 

De investering

De voordelen

 › Korte implementatietijd.

 ›  Geen huidige Office 365 licenties of tenant 
benodigd.

 ›  Snel starten met chatten, VoIP bellen met audio 
en video en ad-hoc vergaderen en het delen van 
informatie om beter te kunnen samenwerken.

 › 2 keer inloggen voor gebruikers, met eventueel 
een ander wachtwoord dan wat ze gewend zijn.

 ›  Geen directe integratie met Outlook agenda’s.

 ›  Geen vergaderverzoeken inplannen op basis van 
agendastatussen (free/busy).

 ›  Geen continuïteit als trial verloopt, eventueel 
opgeslagen data moet zelf door de organisatie 
gemigreerd worden.

De nadelen

Onderstaande functies zijn geen onderdeel van deze Teams Quick Start: 

 › Inrichting van telefoniefuncties (inkomende en uitgaande gesprekken) en koppelen van telefoonnummers. 

 ›  Inrichting van inbelfunctionaliteit voor meetings. 

 ›  Inrichting van compliance functies. 

 ›  Koppelen aan de huidige omgeving. 

 › Klant is zelf verantwoordelijk voor het realiseren van een exit-strategie. 

 › Alle andere niet benoemde zaken expliciet vermeld in deze aanbieding. 



Volledige integratie – oplossing voor de lange termijn
TEAMS STARTERKIT 
Maakt jouw organisatie al gebruik van Office 365? Of ben je op zoek naar integratie en controle over de nieuwe Teams omgeving 
– dan is de Team Starterkit interessant voor jouw organisatie. Afhankelijk van waar jouw organisatie staat zijn we in staat om snel 
en gedegen, op standaarden, een design van de nieuwe omgeving op te leveren en de huidige omgeving te verrijken met Teams. 

Dit op basis van een reeds bestaande Office 365 omgeving en de benodigde licenties.

Benodigd vanuit de klant

 › Een bestaande Office 365 tenant.

 ›  Office 365 licenties.

 ›  Toegang tot de on-premises omgeving.

 ›  Resources voor eventuele server 
uitbreidingen.

 ›  Remote toegang voor alle 
implementatie/configuratie 
werkzaamheden.

 ›  Netwerk expertise.

 ›  SSL Certificaten.

 › Kick-off-sessie

 ›  Projectplan

 ›  Teams design

 ›  Inventarisatie van de huidige 
omgeving

 ›  Inrichting van de AD Connect 
omgeving

 ›  Inrichting tenant voor gebruik 
van Teams

 ›  Inrichting Teams op basis van het 
design

 ›  Opzetten Teams Champs groep

 ›  Training voor Teams Champs

 › Teams FAQ One-Pager

 ›  Faciliteren van 2 webinars: het 
gebruik van Teams (deze worden 
ook opgenomen en achteraf 
gedeeld)

 ›  Optioneel: inrichting Exchange 
hybride omgeving

 ›  Optioneel: configuratie Multi 
Factor Authenticatie

 › 5 dagen technische implementatie 
(inventarisatie, bouw, configuratie 
en projectmanagement).

 ›  5 dagen adoptietraject.

 ›  Eenmalig een investering vanaf 
EUR 12.500 voor de implementatie 
en configuratie van de omgeving 
en de start van het adoptieproject.

 ›  Bij eventuele scopewijziging vanuit 
de klant rekenen we een dagtarief 
van EUR 1.250 per dag.

Onze inzet

De investering

De voordelen

 › Single-Sign On (SSO) voor medewerkers, ze houden 
hun eigen account en wachtwoord.

 › Volledige controle over de Teams inrichting.

 › Start met het realiseren van adoptie van Microsoft 
Teams.

 › Deze structurele en toekomstbestendige 
implementatie heeft een langere doorlooptijd.

De nadelen

Onderstaande functies zijn geen onderdeel van deze Starterkit:

 › Inrichting van telefoniefuncties (inkomende en uitgaande gesprekken) en koppelen van telefoonnummers.

 › Inrichting van inbelfunctionaliteit voor meetings.

 › Inrichting van compliancefuncties. 

 › Alle andere niet benoemde zaken expliciet vermeld in deze aanbieding.



Bereid jezelf alvast voor op het gebruik van Microsoft Teams

VERGADEREN

ONLINE TRAINING

DOCUMENTEN & WHITEBOARDS

CRISIS MANAGEMENT

IN DE TUSSENTIJD

Onderstaande – Quick Start - informatie delen we graag met jou, zodat je vast kunt voorbereiden voor het gebruik 
van Microsoft Teams. Ook ons eerder opgenomen Webinar ‘Productief blijven wanneer je thuis werkt’ waarin diverse 
Microsoft Teams tips and tricks worden besproken, kun je hier terug vinden.

Start met virtuele meetings in Microsoft Teams in plaats van elkaar fysiek te ontmoeten:

1. Hoe plan je een vergadering:  Bekijk video 

2. Hoe neem je deel aan een vergadering:  Bekijk video

3. Hoe deel je je scherm tijdens een vergadering:  Bekijk video

Gebruik Teams voor online training in plaats van klassikale trainingen:

1. Hoe gebruik je de optie “Delen” om het lesmateriaal beschikbaar te maken: Bekijk video 

2. Hoe gebruik je de Whiteboard functie om de training interactiever te maken: Bekijk video

3. Hoe neem een (training) sessie op om later beschikbaar te stellen en voor uw kennisbank:  Bekijk video 

Werk samen aan documenten en Whiteboards via Teams en voorkom onnodig delen per email: 

1. Hoe maak en werk je samen in een Office document: Bekijk video 

2. Brainstorm tijdens een meeting door de Whiteboard-functie in Teams te gebruiken: Bekijk video

3. Quick Start referentiehulp voor medewerkers: Download

Het coördineren van informatie en het samenwerken van teams tijdens een crisis:

1. Ontdek het eenvoudig te implementeren  Crisis Management Power Platform template 

2. Een “Ready to go”  SharePoint template voor het inrichten van interne communicatie

3. Download de Microsoft Teams Bot om snel een vraag en antwoord bot te maken voor het beantwoorden van 
veel gestelde vragen.
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SoftwareONE  
Naritaweg 177 
1043 BW Amsterdam

Hoe kunnen wij je helpen?
Neem contact op voor meer 
informatie.

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

https://www.softwareone.com/nl-nl/solutions/unified-communications/local/benelux-nordics/productief-blijven-terwijl-je-thuis-werkt
https://support.office.com/en-us/article/video-manage-meetings-ba44d0fd-da3c-4541-a3eb-a868f5e2b137
https://support.office.com/en-us/article/join-a-teams-meeting-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4
https://support.office.com/en-us/article/show-your-screen-during-a-meeting-90c84e5a-b6fe-4ed4-9687-5923d230d3a7
https://support.office.com/en-us/article/share-content-in-a-meeting-in-teams-fcc2bf59-aecd-4481-8f99-ce55dd836ce8
https://support.office.com/en-us/article/whiteboard-in-a-teams-meeting-d9210aa2-876a-40f0-8ca0-5deb2fc11ca6
https://support.office.com/en-us/article/whiteboard-in-a-teams-meeting-d9210aa2-876a-40f0-8ca0-5deb2fc11ca6
https://support.office.com/en-us/article/collaborate-on-files-in-microsoft-teams-9b200289-dbac-4823-85bd-628a5c7bb0ae
https://support.office.com/en-us/article/use-whiteboard-in-microsoft-teams-7a6e7218-e9dc-4ccc-89aa-b1a0bb9c31ee?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
https://download.microsoft.com/download/e/7/0/e70c6db6-ed57-475c-9147-1ff810b96564/Teams%20QS.pdf
https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-sharepoint-blog/build-a-crisis-management-site-to-connect-people-and-information/ba-p/1216791
https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-sharepoint-blog/build-a-crisis-management-site-to-connect-people-and-information/ba-p/1216791
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/platform/samples/app-templates#faq-plus-bot

