Uw gids voor Office 365
Enterprise E5
De enterprise productiviteitssuite die 3 elementaire
zakelijke competenties verbetert

Verbeter communicatie, analyse en beveiliging.
Om tegenwoordig concurrerend te blijven is het voor bedrijven van belang om met elkaar
verbonden zijn. Microsoft® Office 365® Enterprise E5, met Office 2018-applicaties voor
uw pc en Mac,® voorziet in drie cruciale zakelijke behoeften.
Ten eerste zal elk bedrijf profiteren van verhoogde efficiëntie en productiviteit wanneer
communicatie eenvoudig en gestroomlijnd is. Cloud Private Branch Exchange (PBX) en
Public Switched Telephone Network (PSTN) zijn realtime communicatieplatformen die
naadloze vergaderingen, gesprekken en interactieve samenwerking mogelijk maken –
dat allemaal via één beveiligde locatie kan worden beheerd middels de end-to-endoplossing van Insight.
Ten tweede is beveiliging een topprioriteit, ongeacht de grootte van een bedrijf.
Productiviteitoplossingen, zoals Office 365, stellen u in staat om u te wapenen tegen
bedreigingen en de controle over datatoegang te behouden met geavanceerde
bescherming tegen bedreigingen. Ten slotte zien bedrijven de waarde van het niet alleen
verzamelen van data, maar ook in het gemakkelijk kunnen begrijpen, toepassen en
verspreiden. Met twee business intelligence-oplossingen biedt Office 365 Enterprise E5
uitgebreide dashboards, waardevolle, organisatorische inzichten en krachtige
datavisualisaties.
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 E5 bedrijven van elke omvang
helpt om effectiever te communiceren, gegevens intuïtief te analyseren en hun bedrijf,
klanten en gegevens te beschermen.

Stroomlijn communicatie.
Vereenvoudig interactie en samenwerking met één platform voor bellen en vergaderen.
Cloud PBX
De kosten voor een bedrijfstelefoniesysteem zijn aanzienlijk lager met Microsoft Office
365 Enterprise E5 Cloud PBX dan bij traditionele systemen. Cloud PBX maakt uitgebreid
gespreksmanagement mogelijk vanuit Office 365, waardoor afzonderlijke systemen voor
informatieprofessionals niet meer nodig zijn. Uw bedrijf kan ook gebruikmaken van de
huidige telefonie-infrastructuur door een bestaande telefonieprovider aan te sluiten op
de call control-mogelijkheden van Office 365 Enterprise E5 Cloud PBX.
Medewerkers kunnen bellen, gesprekken beantwoorden en doorverbinden, ongeacht
waar ze zich bevinden of welk device ze gebruiken. Deze oplossing is gebouwd op de
gevestigde zakelijke spraaktechnologie die bestaat in Skype® for Business Server en
Lync® Server, dus u kunt erop vertrouwen dat deze veilig en betrouwbaar is.
PSTN Conferencing en bellen
Gebruikers kunnen overal, op elk device en op elk moment deelnemen aan Skypevergaderingen met PSTN Conferencing in Office 365 Enterprise E5. Met een lokaal
toegangsnummer kan iedereen deelnemen aan onlinevergaderingen door gebruik te
maken van one-touch-deelnamemogelijkheden op pc's, smartphones en browsers.
Bovendien kunt u indien nodig nieuwe leden aan het gesprek laten deelnemen en
belplannen toevoegen met PSTN-bellen.

Breid beveiliging uit.
Krijg betere controle over informatie en
tools met verbeterde privacy, verhoogde
transparantie en verbeterde gebruikerscontroles.
Advanced Threat Protection
Enterprise E5 beschermt tegen malware en
virussen en biedt onmiddellijke
bescherming tegen kwaadaardige links met
een sandbox die kan worden gebruikt om te
controleren op onbekende bedreigingen in
inkomende e-mails. Alle potentieel
schadelijke content wordt geanalyseerd
door realtime malware-analyse dat
machine learning gebruikt om de inhoud te
beoordelen. Beheerders kunnen ook zien
wat het doelwit is, het aanvalsniveau
categoriseren en de kwaadaardige links
volgen waarop is geklikt.

Customer Lockbox
Customer Lockbox is een exclusieve
Enterprise E5-oplossing waarmee u meer
controle kunt krijgen over data door
machtigingen en toegang op één centrale
locatie te beheren. Daarnaast, in zeer
zeldzame gevallen wanneer een Microsofttechnicus toegang moet hebben tot de
content van uw organisatie om een
probleem op te lossen, zorgt deze functie
ervoor dat hij of zij geen toegang heeft tot
uw content zonder uitdrukkelijke
toestemming.¹

Benut waardevolle data.
Zelfs niet-technische gebruikers kunnen
profiteren van tools voor datavisualisatie
die begrip en analyse versnellen met drie
oplossingen die exclusief onderdeel zijn van
de Microsoft® Office 365® Enterprise E5suite

Power BI Pro
Met gemakkelijke toegang tot realtime data,
biedt Power BI ™ Pro een compleet overzicht
van bedrijfsinformatie met uitgebreide,
centrale dashboards en inzichtelijke
datavisualisaties. Met opdrachten als Power
Query, Tiling en Power View kan iedereen,
van marketeers tot IT-professionals, deze
oplossing gebruiken voor on-demand data.
e-Discovery
Deze e-discovery-tool geeft uw organisatie de
mogelijkheid om te werken met alle data die
zijn opgeslagen in Exchange Online,
SharePoint® Online, OneDrive® for Business
en Skype® for Business. Door e-discoveryzoekopdrachten efficiënter en sneller te
maken met Equivio® Zoom, biedt deze
oplossing ook e-mailthread-analyse,

stroomlijnt het evaluatie met detectieanalyse en organiseert het
ongestructureerde data met categorisatie
van datapunten.
Microsoft MyAnalytics
Samenwerking en medewerkersbetrokkenheid zijn belangrijke doelen op
elke werkplek; ze waren echter moeilijk te
monitoren. Met MyAnalytics, voorheen
bekend als Delve® Analytics, kunt u de
effectiviteit van teamsamenwerking binnen
uw organisatie begrijpen.

Profiteer van
belangrijke competenties
Microsoft® Office 365® Enterprise E5 wordt
geleverd met vele andere tools en
softwareoplossingen. Professionals zijn
gewend aan Outlook®, Excel®, PowerPoint®
en Word en ze krijgen een vergelijkbare
ervaring met Microsoft Office 365 ProPlus en
Office Online, een evident onderdeel van deze
productiviteitssuite.

Uw bedrijf kan de samenwerkingsmogelijkheden nog verder uitbreiden met
tools zoals Yammer®, Office 365 Video,
SharePoint® Online en OneDrive®, ook
opgenomen in Enterprise E5.
In een steeds meer samenwerkende en
cloudgebaseerde bedrijfswereld, behoort
de vooruitgang toe aan diegenen die
betere communicatie mogelijk maken, hun
systemen stroomlijnen, de efficiëntie
maximaliseren en verbeterde inzichten
verkrijgen - zonder concessies te doen aan
de veiligheid en privacy. Microsoft Office
365 Enterprise E5 biedt precies dat.

Met gespecialiseerde services rond
strategie-implementatie, 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.

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-endstrategie 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
500-bedrijf 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 ITstrategie 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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