
Workshop:  
Microsoft Discovery - De moderne werkplek 
 
Over de workshop
Tijdens een Discovery Workshop nemen we je 
mee in de visie van Microsoft over de moderne 
werkplek. Hoe speelt Microsoft 365 hierop in? Aan 
welke security & compliancy voorwaarden dient 
de moderne werkplek te voldoen? Waarom is een 
tool zoals Microsoft Teams cruciaal binnen de 
moderne werkplek? Tijdens de workshop ervaar 
je de productiviteitsoplossingen van Microsoft. 
Denk hierbij aan productief (samen)werken aan 
documenten, slimmer vergaderen en efficiënter 
communiceren.

Wat biedt de workshop jou?
Tijdens dezeworkshop schetsen wij de 
mogelijkheden op het gebied van Microsoft 365. 
Wat geven bijvoorbeeld EM+S en Windows 10 extra 
aan mogelijkheden? Zijn er ook andere zaken 
waarop je kunt besparen, indien je de stap maakt 
naar Microsoft 365? We gaan ook hands-on aan de 
slag met Microsoft Teams zodat je kunt zien hoe 
eenvoudig deze tool werkt én wat de meerwaarde 
hiervan is voor jouw organisatie.

Wanneer kies je voor deze workshop?
Wanneer je inzichten wilt krijgen in welke 
voorwaarden Microsoft stelt aan een moderne 
werkplek. Denk hierbij aan security, compliancy én 
productiviteit. En wanneer je de stap wilt maken 
naar Microsoft Cloud Solutions. Deze workshop is 
ook iets voor jou als jouw organisatie een “Microsoft 
tenzij” strategie hanteert. 

Waarom deze workshop?
Deze 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 specialist. De workshop is bedoeld voor 
de “business” en je IT-afdeling, maar ook geschikt 
voor medewerkers die zich afvragen welke 
meerwaarde Microsoft 365 biedt in hun dagelijkse 
werkzaamheden.

Hoe ziet de workshop eruit?
� Een combinatie van theorie en praktijk; 
� Tips & tricks voor Microsoft Teams; 
� Je werkt met de laatste Surface (HUB) devices; 
�  Je krijgt globaal een inzicht in de Microsoft security-, 

management-, compliancy-, en productiviteits-
oplossingen; 

�  Een gezellige sessie met ervaren Microsoft consultants, 
afgesloten met een heerlijke borrel of lunch. 

Voor wie is deze workshop?
CIO, COO, CFO, CEO, IT-Manager, IT-team

Hoe lang duurt de workshop?
1 dagdeel

Waar is de workshop?
Klassikaal of 1-op-1

Meer informatie of inschrijven?
> Klik hier

Tim ter Haar
Cloud consultant
T +31 40 760 2868
tim.terhaar@bechtle.com
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