
Teams Starterkit gereed in 3 fases

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. 
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Teams Starterkit 
Snel en succesvol naar de Microsoft Cloud

Optimize (4 dagen)

In het adoptietraject geven we o.a. 
een tweetal workshops om de ‘Teams 
functionaliteiten’ snel onder de knie te 
krijgen. Samen met het Champions team 
bepalen we welke activiteiten of middelen 
er ingezet zullen worden om het maximale 
uit Teams te halen.

Prepare (1 dag)

Ter voorbereiding geven we een Kick-off 
sessie en stellen we het projectplan en 
Teams design op.

Deploy (3 dagen)

Het uitvoeren van de technische 
implementatie (inventarisatie, bouw, 
configuratie en projectmanagement). 

 Aan de slag!

Maak je al gebruik van Office 365? Of wil je 
meer informatie over de Teams Starterkit? 
Neem dan contact met ons op.
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Met de huidige COVID-19 crisis merken wij dat in de afgelopen maanden veel organisaties (versneld) inzetten om 
hun omgeving te verrijken met Microsoft Teams. Door gebruik te maken van Microsoft Teams krijg je een scala 
aan mogelijkheden om het thuiswerken te faciliteren. Zo biedt Teams je een platform om samen in te werken, 
documenten te delen en te vergaderen (van een-op-een vergaderingen tot aan workshops met grote groepen). 

Maak je al gebruik van Office 365 en ben je op zoek naar integratie en controle over de nieuwe Teams omgeving – 
dan is de Team Starterkit interessant voor jouw organisatie. Op basis van jouw bestaande Office 365 omgeving en 
de benodigde licenties 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.

Volledige integratie voor lange termijn

     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. om andere 
collega’s te ondersteunen.

    Technische implementatie: Inventarisatie van de 
huidige omgeving | Inrichting van de AD Connect 
omgeving | Inrichting tenant voor gebruik van Teams | 
Inrichting Teams op basis van het design. 

    Optioneel: inrichting Exchange hybride omgeving, 
configuratie Multi Factor Authenticatie.

    Geen onderdeel van deze Starterkit: Inrichting 
van telefoniefuncties (inkomende en uitgaande 
gesprekken) en koppelen van telefoonnummers | 
Inrichting van inbelfunctionaliteit voor meetings | 
Inrichting van compliance functies.

Alle andere niet benoemde zaken expliciet vermeld in 
deze aanbieding.


