Uw gids voor Office 365
Enterprise E3
De zakelijke productiviteitssuite die de productiviteit
verbetert en uw compliance-vereisten vereenvoudigt.

Office 365 voor Enterprise biedt desktop-devices, iOS- en Android mobiele telefoons en
tablets toegang tot desktopapplicaties, samen met cloud-aangedreven connecties,
samenwerkingstools en controle.

Enterprise E3 Suite
Op zoek naar meer geavanceerde BI-, compliance-, e-mail-, beveiligings- en
spraakmogelijkheden? Enterprise E3 is de ideale ‘on-the-go-licentie’ en geeft u toegang
tot de volledige Office-suite, evenals geavanceerde e-mails, online vergaderen en
applicatiebeheer. Dit betekent dat u altijd en overal kunt werken zonder vertraging van
de workflow en productiviteit.
Met de E3-suite krijgen gebruikers de volledige licentie om desktopversies van Office 365applicaties zoals Word, Excel, Outlook, OneNote en Publisher op hun Windows-computer
en Mac te installeren, voor maximaal 5 desktops, 5 tablets en 5 smartphones.
Met een combinatie van slimme cloudgebaseerde tools die zijn ontworpen om de
productiviteit van uw team en bedrijfsresultaten te verbeteren, bevat de E3-licentie ook
andere databeheerfuncties zoals:
• Exchange Online-archivering, rechten- en compliancebeheer.
• Document-level encryptie, geavanceerde e-mailing, toegangscontrole voor e-mails
en documenten.
• Intelligente zoek- en ontdekfuncties waarmee u eenvoudig de benodigde content
uit Office-applicaties kunt ophalen, afgestemd op uw dagelijkse taken.
Insight heeft een aantal resources beschikbaar om klanten te ondersteunen bij hun
overgang naar Office 365 en biedt ondersteuning voor installatie en beheer bij elke stap.
Laten we eens nader bekijken hoe Office 365 Enterprise E3 bedrijven helpt efficiënter te
werken, naadloos samen te werken en ervoor te zorgen dat hun gegevens compliant en
beschermd blijven.

Waarom E3 voor uw organisatie?
Als uw organisatie digitaal gedreven is, zal de E3-licentie waarschijnlijk de meest
populaire versie zijn die u kunt toepassen, aangezien u meer archiveringsbehoeften krijgt
voor e-mail, onbeperkte OneDrive-opslag, informatiebescherming en Data Loss-protectie,
rights-management en compliance-tools, op een maandelijkse basis.
De E3-suite omvat Office 365 ProPlus Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher, coauthoring, Outlook Exchange Email, Skype for Business, Instant Messaging, voicemail,
video dial-in-conferenties, SharePoint-samenwerking en Teams, OneDrive, Yammer,
enterprise sociale networking, Encryptie, Data Loss Protectie en Rights Management.
Binnen deze functies kunnen gebruikers een bredere Office-ervaring krijgen, omdat Office
365 ProPlus bijvoorbeeld IT-beheerders en informatiemedewerkers helpt te voldoen aan
compliance-vereisten, waarbij verschillende rapportagefuncties hen in staat stellen te
voldoen aan compliancevereisten. Een andere rapportagefunctie is Power BI-desktop, een
add-on-functie bij de E3-licentie, die de samenwerkingsmogelijkheden voor de gebruiker
helpt verbeteren. Een andere functie die alleen beschikbaar is binnen dit Enterpriseassortiment is Microsoft Stream. Dit is een intranet-websiteportaal waar mensen in uw
organisatie video's kunnen plaatsen, bekijken en delen, beschikbaar met SharePoint
Online in Office 365.

Offline Communicatie
en Data Protectie.
Naast de E1-functies krijgen organisaties en
gebruikers die een E3-licentie kopen toegang
tot Office-client-apps - de offline versies van
alle applicaties die beschikbaar zijn voor E1gebruikers in Office Online. Office 365applicaties kunnen offline op elk device
worden gebruikt, waarbij het mogelijk is om
de wijzigingen naar Office 365 te uploaden
wanneer er weer verbinding wordt gemaakt
met het internet.
E3 wordt geleverd met een aantal extra
tools voor gegevensbeheer en adminfuncties. Met deze functies kan IT
machtigingen, gegevensverliesproblemen,
compliance-nuances, maar ook encryptie
per document effectiever beheren.

Additionele features van E3:
1. Hoewel beide abonnementen met Exchange
online worden geleverd, is Office 365 E3
uitgerust met een Exchange-plan 2, wat
betekent dat gebruikers profiteren van
onbeperkte opslag.
2. Office 365 E3-licenties kunnen worden gebruikt
in een hybride omgeving. Dit geeft u toegang
tot Exchange en SharePoint zowel on-premise
als online, in tegenstelling tot Business
Premium-gebruikers.
3. Gebruikers van Office 365 E3 hebben toegang
tot 24/7 ondersteuning. Business Premiumgebruikers ontvangen daarentegen alleen
ondersteuning voor kritieke problemen.
4. Hoewel beide pakketten met Excel worden
geleverd, is de lokaal geïnstalleerde versie van
Office 365 E3 ingesteld voor complexere
gegevensanalyse en is het beter geschikt voor
gevorderde Excel-gebruikers.

Hoewel E3 niet de meest elementaire
optie is, is het de basisoptie voor de
meeste organisaties die willen migreren
naar Office 365, omdat de verbeterde
beheer-, compliance- en
beveiligingsfuncties veel problemen met
gegevensbescherming aanpakken waar
E1 minder goed voor uitgerust is.

De volgende services, elk als een zelfstandige
service of als onderdeel opgenomen van een
Office 365-plan of -suite, zijn:

•

Outlook Customer Manager

•

Project (behalve Roadmap and Project
voor het web)

•

Compliance Manager

•

SharePoint Online

•

Customer Lockbox

•

Skype for Business Online

•

Exchange Online Archiving

•

Sway

•

Exchange Online Protection

•

Whiteboard

•

Exchange Online

•

Yammer Enterprise

•

Microsoft Bookings

•

Kaizala Pro

•

Microsoft Forms

•

Microsoft MyAnalytics

•

Microsoft Planner

•

Microsoft StaffHub

•

Microsoft Stream

•

Microsoft Teams (incl. Patient
coordination, Shifts, en Virtual Visits)

•

Microsoft To-Do

•

Office 365 Video

•

Office voor het web

•

OneDrive for Business

Key features:
• Exchange Online Archiving
Exchange Online-archiving biedt gebruikers
geavanceerde archiveringsmogelijkheden met
de archief-mailboxfunctie. Een archiefmailbox
is een gespecialiseerde mailbox die wordt
weergegeven naast de primaire mailboxmappen van de gebruikers in Outlook of
Outlook op het web. Gebruikers hebben
toegang tot het archief op dezelfde manier
als ze toegang hebben tot hun primaire
mailboxen. Bovendien kunnen ze zowel in
hun archieven als in hun primaire mailboxen
zoeken. Dit is onderdeel van het Exchange
Online Archiving-pakket, dus zorg ervoor dat
u niet twee keer betaalt voor uw archiveringsdiensten.
• Compliance Manager
Met Compliance Manager kunt u taken toewijzen aan dataprotectie-medewerkers om
ervoor te zorgen dat uw gegevens binnen de
Office 365-services voldoen aan alom bekende
compliance-regelgeving - waaronder GDPR.
• Microsoft MyAnalytics
Deze tool is nu beschikbaar binnen E3 en
geeft eindgebruikers tips over hoe ze
productiever kunnen zijn. Samenwerking en
medewerkersbetrokkenheid zijn belangrijke
doelen op elke werkplek; ze kunnen echter
moeilijk te monitoren zijn. Met MyAnalytics,
voorheen bekend als Delve® Analytics, kunt
u beter inzicht krijgen in de effectiviteit van
teamsamenwerking binnen uw organisatie.

• Remote desktop service of Virtual
Desktop Infrastructure installeren
Met Virtual Desktop Infrastructure (VDI) kan
al uw compute power worden gehost op één
centrale serveromgeving. Het is een vorm
van desktopvirtualisatie, omdat de specifieke
desktopimages binnen virtuele machines
(VM's) draaien en via een netwerk aan
eindklanten worden geleverd.
• Microsoft Stream
Microsoft Stream is een intelligent videooplossingsplatform van Microsoft. Omdat dit
veelal voor bedrijfsvideo’s wordt gebruikt,
verbetert Microsoft Stream de functies van
Office 365 Video met ingebouwde
transcriptiemogelijkheden voor interne
videopublicatie.
• Kaizala Pro
Microsoft Kaizala is een op telefoonnummer
gebaseerde, eenvoudige en veilige mobiele
chat-app, waarmee u verbinding kunt maken
en werk kunt coördineren binnen uw
netwerk. Het kan worden gezien als een
‘WhatsApp’ voor bedrijven ’, waardoor
werknemers kunnen communiceren via een
chat in plaats van via een onbeheerde
service zoals Facebook Messenger,
WhatsApp, Apple iMessage enz.

Breid compliance
en beveiliging uit.
Beveiliging heeft topprioriteit, ongeacht de
grootte van een bedrijf. Productiviteitsoplossingen zoals Office 365, stellen u in
staat controle te houden over identiteits- en
toegangsbeheer op verschillende apparaten.
Er zijn ook optionele add-on-oplossingen,
zoals Office 365 geavanceerde bescherming
dat bescherming biedt tegen web en emailbedreigingen, bovenop de bestaande
service. Een E3-licentie voegt een extra
beveiligingslaag toe aan gedeelde en
belangrijke documenten.
Data Loss Prevention (DLP)
Met DLP-beleid kunt u voldoen aan de
bedrijfsstandaard en branchevoorschriften
om gevoelige informatie te beschermen en
te voorkomen dat gegevens buiten de
organisatie lekken. Met DLP kunt u
gevoelige informatie identificeren en
beschermen in Exchange Online (mail),
SharePoint en OneDrive for Business.
DLP is niet beschikbaar in Office 365 E1.

In-place Hold en Litigation Hold
Met Office 365 E3 heb je de mogelijkheid
om de mailbox van een gebruiker of een
subset van hun mailbox in de wacht te
zetten voor juridische controle. Dit
voorkomt dat items worden verwijderd en
kan later worden herzien.
Belangrijkste beveiligings-features en
algemene resiliency:
• Customer Lockbox
• Exchange Online Protection
• Exchange Online Archiving

✓

Met gespecialiseerde services rond strategieimplementatie, assessment, ontwerp,
implementatie en migratie, kan Insight u
helpen uw bedrijf beter te positioneren om uw
bedrijfsontwikkeling te benutten en
ondersteuning te bieden waar nodig.

✓ Overweeg het volgende
voordat u zich committeert:
Welke applicaties als standaard zijn in
elk plan en welke applicaties additionele
extra's zijn.
Of uw plan u toestaat om online en
offline te werken.
Of uw plan voldoende seats heeft voor
een bedrijfsbrede uitrol.
Welke opslagmogelijkheden er
beschikbaar zijn.
Of uw plan uw bedrijf de juiste
beveiliging en bescherming biedt.
Wat voor soort supportpakket u zult
krijgen.

Waarom Insight voor
Microsoft?
Insight is wereldwijde de grootste partner
van Microsoft en levert al meer dan 25 jaar
Microsoft-oplossingen. We plaatsen
Microsoft centraal in onze end-to-end
strategie om bedrijven te helpen slimmer
te werken.
We werken samen om Intelligent
Technology Solutions ™ te leveren die
voldoen aan uw strategische bedrijfsbehoeften en om uw technologische
investeringen te optimaliseren. Ons team
van experts helpt u bij het implementeren,
beheren en schalen van cloudoplossingen
voor communicatie, messaging,
klantrelatiebeheer, samenwerking,
contentanalyse, productiviteit en meer.

• 16 Microsoft Gold- en Silver-competenties
• Ongeëvenaarde expertise op het gebied
van Microsoft-producten en licenties
• End-to-end Microsoft-consulting en
-implementatie
• 1400+ professionals in consulting en
service delivery
• Top 1% van alle Microsoft-partners

Over Insight
Tegenwoordig is elk bedrijf een technologiebedrijf.
Insight Enterprises Inc. biedt organisaties van elke omvang
Insight Intelligent Technology Solutions ™ en services om de
businesswaarde van IT te maximaliseren. Als Fortune 500bedrijf en wereldwijde aanbieder van digitale innovatie,
Cloud + datacenter-transformatie, Connected Workforce- en
Supply Chain Optimization-oplossingen en -diensten, helpen
we klanten vandaag hun IT succesvol te beheren en te
transformeren voor de toekomst. Van IT-strategie en
ontwerp tot implementatie en beheer, onze 11.000
teammates helpen klanten te innoveren en hun activiteiten
te optimaliseren om hun business slimmer te laten
functioneren. Ontdek meer op nl.insight.com.
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Voor meer informatie, ga naar: nl.insight.com

