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De volgende generatie
cloudgebaseerde office applicaties
Vergroot de productiviteit van de medewerkers en faciliteer flexibel werken met Office 365, het
moderne cloudplatform. Ontworpen om alle medewerkers overal, altijd en op elk apparaat te laten
werken.
De complete werkplek in de cloud resulteert in krachtigere hulpmiddelen voor het maken van content, samenwerken, BIrapportage en eenvoudiger manieren om informatie te delen. Realiseer echte toegevoegde waarde en creëer je beste
werk op jouw eigen voorwaarden, wanneer en waar je wil en op het apparaat van jouw keuze. Of je nu een MKB- of een
Enterprise-organisatie bent, Claranet kan je begeleiden, adviseren en ondersteunen bij het optimaal benutten van jouw
Office 365-toolkit.
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Waar dan ook
Wanneer dan ook
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Office waar en wanneer je het nodig hebt
Office 365 is direct gereed voor gebruik. Met een volledige Office in de cloud kan je overal werken, op elk apparaat, of je nu online of offline bent. Het helpt je
jouw beste werk te doen, zoals je dat wilt, waar je ook bent. Dat betekent krachtige hulpmiddelen voor het maken van content, betere manieren om samen te
werken en eenvoudiger manieren om te delen. Met de nieuwste versie kun je in realtime vanaf jouw pc / Mac, iOS, Android of Windows-apparaat met iedereen
samenwerken, content bewerken en delen.
TM

Gereedschap voor professionals

Gereedschap voor teamwork

Gebruik jouw eigen domeinnaam voor professionele e-mailadressen met jouw
bedrijfsnaam om naamsbekendheid op te bouwen en jouw organisatie te
promoten met makkelijk te maken marketingmateriaal. Maak snel en effectief
verbinding met klanten en collega’s met een reeks communicatiehulpmiddelen,
van e-mail en expresberichten tot sociale netwerken en Skype-videoconferenties.

Met standaard 1 TB aan OneDrive-cloudopslag per gebruiker beschik je over
voldoende ruimte voor al jouw bestanden. Omdat bestanden online worden
opgeslagen, kun je deze bovendien delen met mensen binnen of buiten jouw bedrijf,
waar je ook werkt, wanneer je maar wil. Bovendien ben je dankzij multi-party HD-video,
het delen van inhoud, gedeelde agenda’s en teamchat altijd in sync met jouw team.
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Office 365 productiviteit- & collaboratieplatform
Werk makkelijker
Werk vanaf elke plek. Waar de medewerkers zich ook
bevinden, ze kunnen op vrijwel elk apparaat verbinding
maken, content maken, bewerken en delen.

CLOUDOPSLAG & DELEN
VAN BESTANDEN
PROFESSIONELE
E-MAIL

ONLINE
MEETINGS

Gebruik wat je nodig hebt
Office 365 biedt tal van opties om de juiste
functionaliteit te bieden voor jouw zakelijke behoeften.

Werk samen
Werk samen in real-time zonder dat
het inbreuk maakt op databeveiliging.

Geavanceerde databeveiliging
Geavanceerde beveiliging plus compliance- en
privacycontrole helpen om gegevens veilig te houden.

Office 365
KANTOORAPPLICATIES

TECHNISCH
SUPPORT
FINANCIEEL
ONDERVANGEN
SLA
EIGEN SOCIAAL
NETWERK
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Bescherm waar je het meeste waarde aan hecht
Microsoft brengt de ‘best practices’ samen uit twee decennia programmeren van bedrijfssoftware en het beheren van online
diensten om je een geïntegreerde software-as-a-service oplossing te bieden. Op Service Level niveau maakt Office 365 gebruik
van de ‘defense-in-depth’-benadering om fysieke, logische en datalagen van beveiligingsfuncties en operationele ‘best practices’
te bieden die datasoevereiniteit en -beveiliging bieden voor diverse apparaatomgevingen met betrekking tot mobiele werknemers.
Bovendien biedt Office 365 een hoogwaardige beheerplatform om jouw omgeving en jouw gegevens te beveiligen.

Security en compliance
Claranet biedt uitgebreide beveiligingsoplossingen voor Office 365 die naadloos integreren met ingebouwde beveiliging die is
meegeleverd met Office 365. Zo gebruiken we Symantec.Cloud om geavanceerde malware, spam en kwaadaardige links buiten
de mailboxen te houden en biedt dit tegelijkertijd nog meer bescherming, zoals codering, archivering en continuïteit. Office 365
ondersteunt de meest rigoureuze wereldwijde normen, waaronder ISO 27001, ISAE 3402 Type II en Privacy Shield om er maar
een paar te noemen. Beheer complexe complianceregels eenvoudig en neem de volledige controle over jouw gevoelige gegevens.

De juiste oplossing voor identiteitsmanagement
Met de steeds toenemende veiligheidsrisico’s is het belangrijk om te zorgen voor een solide beheer van identiteit, gebruikers en
authenticatie. Office 365 biedt flexibele opties, waaronder cloudgebasseerde, gesynchroniseerde en optioneel federatieve
identiteiten (single sign-on). Klanten kunnen bovendien gebruikersrechten en abonnementen voor de Office 365-suite beheren
via een selfserviceportal. Bij Claranet zijn we experts in Active Directory en identiteitsoplossingen met Office 365, we kunnen je
adviseren en helpen bij het creëren van de juiste oplossing voor jouw organisatie, ongeacht jouw behoeften.
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Extra applicaties
SharePoint Online - Document management
Een cloudgebaseerde dienst, gehost door Microsoft, voor organisaties van elke omvang. In plaats van SharePoint
Server lokaal te installeren en te implementeren, kan elke organisatie zich abonneren op Office 365 of op de
zelfstandige SharePoint Online-service. Alle medewerkers kunnen zelf sites maken om documenten, gegevens en
informatie te delen met collega’s, partners en klanten.

OneDrive - Opslaan en delen van bestanden
Sla bestanden veilig op en deel ze vanaf elke locatie. OneDrive biedt vertouwde desktop-, browser- en mobiele
ervaringen op alle apparaten. Open en maak wijzigingen die automatisch in de cloud worden gesynchroniseerd of
synchroniseer lokale kopieën van bestanden voor offline weergave en bewerking op pc of Mac. Deel jouw
bestanden met de zekerheid dat andere mensen er naadloos en veilig toegang toe hebben.

Skype - Instant Messaging, telefonie of video
Skype voor Bedrijven zorgt er voor dat je met één klik contact kan leggen met collega’s of zakelijke partners over
de hele wereld. Met Skype kun je:
• Gesprekken starten via Instant Messaging, telefonie of video
• Zien wanneer contacten online beschikbaar zijn, in een vergadering zitten of afwezig zijn
• Je online presenteren aan een groot publiek
• Jouw scherm delen tijdens vergaderingen
• Skype for Business inzetten via andere Office-applicaties voor chat, telefonie, of om meetings bij te wonen
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Microsoft Teams - De chat-gecentreerde werkplek
Micosoft Teams brengt mensen, gesprekken, bestanden en hulpmiddelen bij elkaar op één
plek, zodat iedereen direct toegang heeft tot alles wat ze nodig hebben. Microsoft Teams
maakt werk zichtbaar, geïntegreerd en toegankelijk voor alle teams, zodat iedereen op de
hoogte kan blijven.

Yammer - Sociaal netwerk
Yammer is in wezen een sociaal netwerk dat volledig is gericht op jouw organisatie.
Gebruik daarnaast externe netwerken om niet-werknemers, zoals leveranciers en klanten, beter
te laten communiceren met jouw bedrijf.

Sway - Storytelling makkelijk gemaakt
Sway is een professionele applicatie voor digitale verhalen voor organisaties waarmee jij en
jouw collega’s ideeën kunnen uitwisselen met behulp van een interactief, webgebaseerd canvas. Je kan nu professionele, visueel aantrekkelijke rapporten, presentaties en meer produceren
zonder dat je uitgebreide opmaak of aanvullende training nodig hebt. Jouw werk kan eenvoudig
worden gedeeld met collega’s en klanten door simpelweg een link te verzenden.

Power BI - Business analytics and reporting
Power BI is een cloudgebaseerd pakket met bedrijfsanalysetools waarmee iedereen gegevens
sneller, efficiënter en inzichtelijker kan koppelen, visualiseren en analyseren. Het verbindt
gebruikers met een breed scala aan live gegevens via eenvoudig te gebruiken dashboards,
biedt interactieve rapporten en levert overtuigende visualisaties die data tot leven brengen.
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De juiste oplossing
Ongeacht de bedrijfsgrootte, wij hebben de juiste oplossing om aan jouw behoeften te voldoen:

Office 365
Business Essentials

Office 365
Business Premium

Office 365
Enterprise E3

Werk op al je apparaten en maak, bewerk en deel je
Word-, PowerPoint-, Excel- en OneNote-bestanden online.
Overal en altijd.

Vergroot de slagkracht en het bereik met Office in de
cloud om overal en altijd toegang te hebben tot onmisbare
hulpprogramma’s.

Met de nieuwste Office-apps heb je de beschikking over
geïntegreerde opties voor samenwerking in combinatie met
geavanceerde functies voor compliance en krachtige IT.

•

Plus:
• Office op tablets en telefoons voor de volledige,
geïnstalleerde Office-ervaring op maximaal 5 tablets
en 5 telefoons per gebruiker
• Volledige, geïnstalleerde Office-programma’s Word,
Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher en OneNote op
maximaal 5 pc’s of Macs

Plus:
• Zakelijke videoportal voor het uploaden en delen
van video’s binnen de organisatie
• Selfservice Business Intelligence voor het
analyseren en visualiseren van gegevens in Excel
• Compliance en gegevensbeveiliging, waaronder
juridische bewaring, Rights Management en
preventie van verlies van gegevens voor e-mail en
bestanden
• Hulpprogramma’s in het eDiscovery Center ter
ondersteuning van compliance

•
•
•
•
•
•

Zakelijke e-mail, agenda en contactpersonen met
een postvak van 50 GB per gebruiker
Onlineversies van Office, inclusief Word, Excel en
PowerPoint
OneDrive met 1 TB opslag per gebruiker
Onbeperkte onlinevergaderingen, chatberichten
en videovergaderingen in HD.
Inclusief Skype voor Bedrijven-app
Intranetsite voor eigen teams
Sociaal bedrijfsnetwerk voor medewerkers
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Migratie was nog nooit zo makkelijk
Met Claranet kan je erop vertrouwen dat de migratie naar Office 365 veilig én naadloos verloopt. Wij werken nauw met jou
samen om de huidige werkomgeving te begrijpen en te adviseren over de beste migratiestrategie met de minste overlast voor
bestaande gebruikers. Gebruik jouw nieuwe Office 365 zonder gedoe. We regelen alles:
•
•
•

Identificatie van de huidige omgeving, inclusief aantal gebruikers, gegevens en mailbox-groottes
en eventuele complexiteit van het verplaatsen van alle gegevens naar de Office 365-omgeving
Volledig beheerde e-mailmigratie inclusief alle e-mailboxen, contactpersonen en agenda’s
Voor complexe projecten en grote implementaties bieden we compleet ontwerp, projectplanning,
tijdschema, migratie-aanpak en kostenallocatie

“

Claranet ging verder dan een standaardmigratie door ons te helpen Office 365 de centrale applicatie van onze organisatie te maken. Het team heeft ons bewust gemaakt van alle integratiemogelijkheden
van Office 365 en de juiste API ingesteld, zodat we andere systemen kunnen koppelen aan Office 365,
inclusief ons HR-systeem en ons prestatiebeheersysteem. Tevens hebben we de hele organisatie kunnen
koppelen aan Skype for Business.”

Ed Rollinson, IT-manager bij Volo
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Professionele
back-up met Veeam
Claranet gebruikt Veeam® Backup voor Microsoft Office 365 om
het risico op verlies van toegang tot en controle over jouw Office
365-data te elimineren, inclusief Exchange Online, SharePoint
Online en OneDrive for Business, zodat data altijd beschikbaar en
beschermd is.
De back-ups kunnen op elke locatie van jouw voorkeur opgeslagen
worden, waaronder on-premises, in een hyperscale public cloud
(zoals Microsoft Azure of Amazon Web Services) of op het cloudplatform van Claranet.

Klik hier voor meer informatie over Veeam Backup
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Waarom Claranet er bovenuit steekt
Claranet is Microsoft Cloud én Office 365 Premier Partner met een keur aan
accreditaties. We hebben talloze Office 365-implementaties geleverd voor
MKB- en Enterprise-organisaties. Het is deze schat aan kennis en expertise
waar klanten op zijn gaan vertrouwen. Kies de juiste partner en zorg ervoor dat
Office 365-implementatie, migratie en authenticatie volgens plan verlopen.

Betrouwbare oplevering
Betrouwbare oplevering is erg belangrijk voor ons en onze klanten. Voor veel
organisaties biedt de overstap naar Office 365 tal van voordelen, maar dit
gaat met een bepaald risico gepaard. Bescherming van kritieke gegevens,
integratie met applicaties van derden en stroomlijning van migratie door de
gegevens naar de cloud te downloaden, biedt vele uitdagingen. Claranet zal
oplossingen leveren in overeenstemming met de best practices en flexibele
service, zodat je zonder risico’s kunt profiteren van alle voordelen van Office
365.
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Hoe we samenwerken met jou
Consult
We starten met het begrijpen van jouw organisatie en doelstellingen en
combineren onze diepgaande technische kennis om de juiste Office
365-opties op elkaar af te stemmen.

Ontwerp
Onze experts kunnen je adviseren over datamigratie en hoe je Office 365 het
beste in jouw organisatie kunt integreren, inclusief applicaties van derden,
zoals gehoste spraak-, antivirus-, antispam- en back-upservices.

BEHEER

CONSULT

KLANT
ERVARING

Bouw
Door met ons samen te werken, wordt de stress van het projectbeheer en
de installatie van jouw Office 365-oplossing weggenomen. We zijn een
deskundige partner die jou en jouw collega’s volledig zal ontzorgen.

BOUW

ONTWERP

Beheer
Na initiele uitrol zorgen we ervoor dat je Office 365 en alle beschikbare
functies optimaal blijft benutten om de organisatie verder te transformeren.
Daarnaast bieden we een blijvende 24x7 ondersteuning en monitoring.
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Vrijheid en
flexibiliteit
met Claranet
Office 365 via Claranet zorgt met behulp van de extra
dienstverlening Management Plus dat alle technische en
administratieve beheerstaken uit handen gegeven kunnen
worden. Claranet zorgt ervoor dat je het meeste uit de
investering haalt zodat de eindgebruikers zich volledig
kunnen richten op de eigen business zonder druk te hoeven
maken over de onderliggende IT.

Meer informatie :
claranet.nl - twitter.com/claranet_nl
Voor het maken van een afspraak :
040 - 239 3300 - verkoop@claranet.nl

