Ervaar de mogelijkheden van Microsoft 365 technologie
Immersion staat voor onderdompeling. En dat is precies wat deze experience inhoudt. Ervaar hoe de productiviteit in jouw
organisatie verhoogd kan worden! Ontdek de mogelijkheden van technologische ontwikkelingen die je kunt gebruiken
om dagelijkse uitdagingen op te lossen. De workshop is interactief en spitst zich toe op de problemen die je zelf ervaart
in jouw organisatie, zodat je na afloop meteen aan de slag kunt.
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De voorwaarden voor een workshop
� Minimaal 5 en maximaal 9 deelnemers per bedrijf
� Een workshop duurt een dagdeel (3,5 uur)
� De workshop vindt plaats bij het hoofdkantoor van Microsoft
� Netwerklunch/-borrel is inbegrepen

Inzicht in uitdagingen en behoeftes
Tijdens de CIE workshop ervaar je hoe technologie leidt tot
een verbetering van de dagelijkse werkzaamheden in jouw
organisatie, zoals een efficiëntere samenwerking en een hogere
productiviteit.

Voor meer informatie of het plannen van een sessie
neem je contact op met onze consultant Tim ter Haar
via tim.terhaar@bechtle.com.

