
Adoptie & Change Starterkit gereed in 4 fases

De voordelen van Office 365

Eenvoudig op een efficiënte manier samenwerken

Vertrouwde Office functionaliteiten binnen een veilige 
omgeving (AVG/GPDR/BIO)

Altijd en overal kunnen werken (laptop, desktop en mobiel).

1

2

3

Prepare (3 dagen)

Ter voorbereiding geven we een tweetal VIEW 
workshops om de ‘Office 365 functionaliteiten’ 
snel onder de knie te krijgen. Ook bepalen we 
gezamenlijk wie deel zal uitmaken van het 
Champions Team.

Deploy (5 dagen)

Na afsluiting van de workshops zorgen we voor 
een communicatiepakket naar eindgebruikers 
met hoe, wat, waarom en wanneer we de 
verschillende stappen dienen te nemen. 

Intake (1 dag)

Voordat we beginnen vindt er een intake plaats. 
Hierbij maken we kennis met jouw organisatie en 
de cultuur zodat wij een goed beeld krijgen van 
de organisatie en wederzijds. 

Optimize (2 dagen)

Is Office 365 geïmplementeerd en is iedereen 
op weg, dan evalueren we samen het proces en 
bieden we waar nodig aanvullende  
ondersteuning of extra modules.

 Aan de slag!

Wil je meer informatie over de Adoptie & 
Change Management Starterkit? Of ben 
je van plan aan de slag te gaan met Office 
365 binnen jouw organisatie? Neem dan 
contact met ons op.
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Adoptie & Change Starterkit 
Snel en succesvol naar de Microsoft Cloud

Steeds meer organisaties kiezen voor Office 365. Logisch, want het platform is gemaakt om efficiënter en eenvoudiger samen te werken. 
We kennen al jaren mail, Word & Excel, maar daar zijn veel meer mogelijkheden bijgekomen. Met de inzet van Office 365 wordt het extra 
belangrijk om deze mogelijkheden én voordelen te kennen. Alleen zo maak je optimaal gebruik van het platform en heeft Office 365 de meeste 
toegevoegde waarde. SoftwareONE ontwikkelde daarom de Adoptie & Change Management Starterkit. In vier fases helpen we je organisatie op 
weg naar succesvolle adoptie van Office 365.

Office 365 heeft veel te bieden en natuurlijk wil je er het maximale uithalen. Toch gebeurt het vaak dat wordt overgestapt van de oude naar de 
nieuwe omgeving zonder de vele nieuwe mogelijkheden te kennen. Daardoor worden alleen standaard functionaliteiten gebruikt en wordt de 
oude werkwijze in stand gehouden. Zonde natuurlijk. Met de Adoptie & Change Management Starterkit helpen we je snel en succesvol op weg. 
We geven inzicht om met de juiste functionaliteiten aan de slag te gaan en begeleiden je om gecontroleerd en stap voor stap het maximale uit 
Office 365 te halen. Ook helpen we je medewerkers enthousiast te maken om deze nieuwe manier van werken aan te leren.

Ons aanbod aan jou
      Samen met een team uit jouw organisatie bepalen we welke 
functionaliteiten voor jullie het meest belangrijk zijn en hoe deze in 
jullie voordeel kunnen werken. We ontdekken de mogelijkheden en 
het gebruik van Office 365, definiëren de wensen en behoeften en 
concretiseren de gewenste set aan functionaliteiten per afdeling. 
Zodra de antwoorden en wensen duidelijk zijn gaan we in de 
tweede sessie met de technologie oefenen om de verwachtingen 
te toetsen. Zo creëren we met de workshops een goede basis voor 
implementatie van het nieuwe platform.

      Een Champions Team bestaat uit medewerkers die affiniteit 
hebben met IT en dus een weerspiegeling van de organisatie 
zijn. De champions denken tijdens de voorbereidingen mee 
over de functionele mogelijkheden die voor de organisatie van 
meerwaarde zijn, maar stellen juist ook kritische vragen en plaatsen 
kanttekeningen. Zo weten we zeker dat aan alles is gedacht en 
maken we de adoptie echt succesvol. De champions krijgen twee 
uitgebreide webinars. Hierin maken we ze wegwijs in de verschil-
lende applicaties én geven we ze training om hun collega’s op weg 
te kunnen helpen met het gebruik van de gekozen functionaliteiten. 
Zij moeten zich comfortabel voelen om andere collega’s te 
ondersteunen.collega’s op weg te kunnen helpen met het gebruik 
van de gekozen functionaliteiten. Zij moeten zich comfortabel voelen 
om andere collega’s te ondersteunen.


