
Wat houdt de Microsoft Customer Immersion 
Experience in? 
Tijdens de workshop ervaar je de productiviteitsoplossingen  
van Microsoft. Denk hierbij aan: 

� Productief werken aan documenten 

� Slimmer vergaderen 

� Efficiënter communiceren 

In de Customer Immersion Experience (CIE) ben je een virtuele 
medewerker met een specifieke rol binnen een moderne  
organisatie. Collega’s zullen met een andere virtuele rol diverse 
scenario’s doorlopen. Voorafgaand aan de CIE-sessie bespreken  
wij met jou welke situaties je graag van dichterbij zou bekijken.
 
 
 
 
 
 
 

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 wie is de workshop?
De Microsoft Customer Immersion Experience workshop is 
geen technische of sales sessie, maar gericht op de praktijk 
en functioneel. Hier ontdek je de allerlaatste Microsoft-
technologieën, onder begeleiding van een Microsoft 
gecertificeerde Bechtle facilitator.

De workshop is bedoeld voor de ‘business’ en IT, maar 
ook geschikt voor medewerkers die zich afvragen welke 
meerwaarde Microsoft 365 biedt in hun dagelijkse 
werkzaamheden. Het is verstandig om minimaal één (maar 
niet uitsluitend) IT’er(s) mee te nemen. 

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.

Ervaar de mogelijkheden van Microsoft 365 technologie

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 

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


