Insight Digital Workspace™

Eindeloze mogelijkheden voor uw werknemers
Razendsnelle digitale disruptie brengt grotere veranderingen teweeg
in elke organisatie. Als u succesvol wilt zijn in het digitale tijdperk van
vandaag, heeft u verbonden werknemers nodig die met behulp van de
juiste tools en relevante informatie slimmer en efficiënter kunnen werken.
De Digital Workspace™-oplossing van Insight maakt dit mogelijk.

Transformeren voor de digitale wereld
Uw business transformeren om concurrerend te kunnen blijven in de digitale economie van
vandaag, is meer dan slechts een technologische update met de laatste hardware, software
of cloudtoepassingen. Het draait om aanpassing aan nieuwe manieren van werken en het
creëren van een sterke digitale cultuur.
Maar organisaties hebben moeite met het verbinden van hun werknemers via consistente
digitale ervaringen. Ouderwetse tools, weerstand tegen veranderingen, variërende
vaardigheden en lage transparantie binnen de onderneming, verstoren productiviteit
en voorkomt dat organisaties optimaal kunnen profiteren van de kansen die digitale
transformatie creëert.
De Insight Digital Workspace™, powered by Microsoft Office 365, stroomlijnt op intelligente
en contextbewuste wijze dagelijkse interacties en relevante informatie ter verbetering van
de werknemersproductiviteit.

nl.insight.com

De belangrijkste
voordelen van de
Insight Digital Workspace™
•• Intelligente, persoonlijke workspace met
relevante tools en informatie op een
enkele locatie.
•• Contextuele informatie zorgt ervoor dat
teams gefocust blijven op dagelijkse taken.
•• Betaalbare, on-demand, zelfupdatende
infrastructuur zorgt ervoor dat ITinvesteringen toekomstbestendig blijven.
•• Betere zakelijke transparantie zorgt voor
vertrouwen en betrokkenheid
van werknemers.

Alles op een enkele locatie



Dankzij de Insight Digital Workspace™ beginnen werknemers hun

Insight Digital Workspace™ Abonnement en Services

dag met de juiste tools en de laatste informatie op één enkele
locatie. Deze cloudgebaseerde oplossing zorgt voor naadloze
workflows binnen alle Office 365-apps en diensten voor een
allesomvattende gebruikerservaring.
•• Bedrijfsnieuws en updates - Zorg ervoor dat werknemers op
de hoogte blijven van nieuws binnen de organisatie. Dit zorgt
voor vertrouwen en transparantie.
•• Op maat gemaakte interne communicatie - Zorg ervoor dat
werknemers betrokken blijven dankzij persoonlijk nieuws en
inhoud vanuit één centraal punt.
•• Relevante workspaces, projectdocumenten en bestanden

Maandelijks abonnement per gebruiker1
Implementatie en
Planning Services

Managed Support
en Adoptie Services

•• Assess & Align workshop

•• Break-Fix ondersteuning

•• Volwassenheidsassessment

•• Rapportage

•• Concept & Design

•• Adviesdiensten

workshops en sprints

•• Technische ondersteuning

•• Pilot, Test & Iteratie
•• Bouw & Uitrol

voor het team - Slimme weergave van projectteams en -activiteiten biedt met één klik toegang tot relevante workspaces en
documenten, zodat samenwerking, evaluatie en co-authoring
nog sneller en efficiënter kunnen verlopen.
•• Persoonlijke workspace - Bied een op maat gemaakte, device-

Aanvullende services
•• Eindgebruikersondersteuning
•• Verander & Adoptie Management

bewuste en overzichtelijke weergave van alle relevante apps

•• Extra technische ondersteuning

van Office 365 en derde partijen.

•• Additionele Adoptie Checks

•• Contextuele zoektool – Levert relevante inhoud op basis van
de huidige activiteiten van de werknemer of zoektermen zoals
documenten, e-mail of posts op sociale netwerken.
•• Verbinden met één klik – Direct in verbinding met uw collega’s via uw persoonlijke workspace met behulp van messaging,
audio- en videocalls, conferencing of livesharing.
•• Toekomstige evenementen en snelle links - Plan, stel prioriteiten en bereid de werkdag voor met behulp van directe zichtbaarheid van de kalender en eenvoudige toegang tot populaire
interne sites of pagina’s voor dagelijkse werktaken.
•• Betrouwbare mobiele ervaring – Bekijk onderweg belangrijke
updates, werk op afstand samen met projectteams en maak op
een veilige wijze gebruik van werkbestanden of apps van derde
partijen. Overal, altijd, vanaf elk device.
•• Krachtige analytics – U krijgt nuttige inzichten binnen alle
bedrijfsonderdelen - u kunt IT-workflows in de gaten houden,
werknemersbetrokkenheid of de effectiviteit van interne communicatie meten.

Wij helpen u slimmer te werken

1. Een huidig Office 365-abonnement is vereist in aanvulling op het Insight Digital
Workspace™-abonnement

The Insight Digital Workspace™ is de perfecte oplossing voor
alle organisaties die een digitale cultuur ambiëren, met als
doel grotere betrokkenheid van werknemers, betere zakelijke
uitkomsten en een toekomstbestendige IT-investering in het
digitale tijdperk.

Neem contact op met uw Insight-accountmanager voor meer informatie.
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