
ONE Impact Starterkit gereed in 3 fases

Optionele inrichting

Inrichting Exchange hybride omgeving

Configuratie Multi Factor Authenticatie (MFA) en 
andere security componenten.

Inrichting van telefoniefuncties (inkomende en 
uitgaande gesprekken) en het koppelen van 
telefoonnummers.
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Volledige integratie voor lange termijn 

Maak je al gebruik van Office 365 en ben je op zoek naar 
integratie en controle over de nieuwe Teams omgeving 
– ook dan is de ONE Impact 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.

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

De ONEImpact Starterkit is ontworpen om tegemoet te komen 
aan de behoeften van NPO's door een reeks ondersteunende 
functies in te bouwen.

ONE IMPACT STARTERKIT 
Start met het realiseren van adoptie van Microsoft Teams 

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). 

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.

NPO’s hebben vaak te weinig geld voor een grote digitale transformatie, waardoor ze niet de financiële vruchten kunnen plukken 
die digitale technologie kan bieden. Met de ONE Impact Starterkit van SoftwareONE krijgen non-profits de kans om efficiënter te 
werken op operationeel en financieel vlak door technische obstakels uit de weg te ruimen. 

Onze focus zal liggen op Microsoft Teams waarin je een scala aan mogelijkheden krijgt om het hybride werken 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? Of 
wil je meer informatie over de ONE 
Impact Starterkit? Neem dan contact 
met ons op!

Aan de slag!



8:00 uur

9:30 uur

12:00 uur

14.30 uur

8:30 uur

10:30 uur

13.30 uur

17:30 uur

Jacob begint zijn dag met 
een stevig ontbijt en neemt 
de taken voor de dag door. 
Met de Teams app stemt hij 
gelijk het een en ander af 
met collega’s. Gedurende de 
dag gebruikt hij de mobiele 
Teams app voor notificaties 

en real-time reacties op de behoeften van vrijwilligers. 

Eenmaal op kantoor, 
gaat Jacob verder met 
aanpassingen in de 
spreadsheet binnen het 
Teams kanaal. Onder het 
tabblad Bestanden kunnen 
alle teamleden tegelijk aan 
de slag en ontstaat er één 

spreadsheet met informatie wanneer en waar vrijwilligers 
naartoe moeten worden gestuurd.  

Net voor de lunch krijgt 
Jacob een belangrijke 
notificatie voor het voltooien 
van een taak via de Planner 
app. Hij voegt andere 
collega’s toe aan het Teams 
kanaal, zodat iedereen de 
laatste versie kan inzien en 

spreadsheets niet per e-mail hoeven worden aangepast.  

Net voor het event ontvangt 
Jacob nog een paar 
prangende vragen van 
vrijwilligers. Via de Chat 
geeft hij kort en bondig 
antwoord, zodat iedereen 
goed is voorbereid en 
Jacob niet iedereen hoeft te 

e-mailen.   

Onderweg naar kantoor 
gaat Jacob efficiënt 
aan het werk. Via zijn 
smartphone neemt hij 
deel aan de dagelijkse 
statusvergadering waarin 
het wervingsevenement 
wordt besproken.

Nieuwe vrijwilligers 
zijn in aantocht. Jacob 
voegt de nieuwe leden 
gelijk toe aan het Teams 
kanaal en start een video-
vergadering waarin het 
beleid en de missie worden 
doorgenomen. Met behulp 

van PowerPoint illustreert hij zijn verhaal. De presentatie en 
aantekeningen zijn te vinden in het kanaal.

Jacob neemt nog een keer 
zijn feed door en is gelijk 
op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen. Ook ziet hij 
dat een vrijwilliger graag een 
dienstwissel wil aanvragen 
met een andere vrijwilliger. 
Hij past de spreadsheet 

aan en stelt ze op de hoogte door @naamvrijwilliger in de 
groepchat te vermelden. 

Het evenement was 
geslaagd en nieuwe 
donateurs hebben zich 
aangemeld. Jacob houdt 
zijn resultaten bij in 
Dynamics en voegt meteen 
de nieuwe leads toe. Naast 
de Dynamics tab in Teams, 

maakt hij ook gebruik van de Stream tab om de video van 
het event te delen.

DIGITALE WERKPLEK
Dag uit het leven van Jacob
Maak kennis met Jacob, Coördinator Vrijwilligersmanagement.

18.00 uur
Voldaan loopt Jacob naar 
huis. In de groepschat in 
Teams vindt hij een scala 
aan Emoji’s en Stickers. 
Hij bedankt alle vrijwilligers 
voor de fantastische 
inspanningen van de dag!

Copyright © 2021 by SoftwareONE AG. All Rights Reserved. SoftwareONE is a registered trademark of SoftwareONE AG. All other trademarks, service marks or trade 
names appearing herein are the property of their respective owners. The content has been compiled with meticulous care and to the best of our knowledge. However, 
SoftwareONE cannot assume any liability for the up-to-dateness, completeness or accuracy. © Header Image: Adobe Stock, Illustration by SoftwareONE

SoftwareONE B.V. 
Naritaweg 177 
1043 BW Amsterdam 
Netherlands

Hoe kunnen wij je helpen?

Neem contact op voor meer  
informatie over Teams

Kamyar Nezam 
ONE Impact team 
E. One.Impact@softwareone.com  
T. +3120 25 863 66


