Connected
Workforce
Assessment
Ondersteuning voor uw transformatie
naar de Connected Workforce

‘Digital disruption’ versnelt de transformatie van de werkplek.
In de wereld van vandaag, waarin cloud en mobiliteit bepalend
zijn, beginnen de grenzen steeds meer te vervagen tussen het
fysieke kantoor en de plek waar het werk daadwerkelijk wordt
uitgevoerd. Flexibiliteit van de werkplek is steeds belangrijker,
naast de intuïtieve en tastbare manieren van werken waar
werknemers om vragen.
De Insight Connected Workforce Assessment zorgt voor
een systematische analyse van uw huidige omgeving en
levert aanbevelingen die u de mogelijkheid geven om uw
werknemers de juiste tools, applicaties en services te bieden, die
bijdragen aan de productiviteit, veiligheid en een moderne
manier van werken, die van essentieel belang zijn voor uw
succes.

Ga volledig voor veilige, moderne werkstijlen
Zakelijke uitdaging

Insight Connected WorkforceAssessment - Standard

De Connected Workforce is een natuurlijke evolutie van de
oude werkomgeving, waarin werknemers vaste plekken
en reguliere werktijden hadden.

De Connected Workforce Assessment – Standard bouwt
voort op de Connected Workforce Discovery Workshop.
Uw huidige omgeving wordt hierin beoordeeld, u krijgt
een high-level roadmap en voorstellen voor de
Connected Workforce-oplossingen die uw onderneming
het meeste voordeel opleveren op de volgende
gebieden:

Het werken met werknemers van meerdere generaties
plaatst tegenwoordig druk op organisaties om te
zorgen voor flexibele werkstijlen en ondersteuning
van persoonlijke devices en applicaties voor een meer
productieve stijl van werken.
Zakelijke vereisten voor het verhogen van productiviteit en
het verlagen van kosten blijven hoog en daardoor blijft het
lastig voor werknemers om aan marktverwachtingen te
voldoen. Deze trends herdefiniëren de werkplek.
Onze aanpak
Insight Connected Workforce Assessments bieden een
gestructureerde aanpak voor uw onderneming op weg
naar de moderne werkplek.
De assessments worden uitgevoerd op basis van een
stapsgewijze en veelzijdige methode voor het verzamelen
en opstellen van vereisten, het reviewen van readiness en
het plannen en het ontwerpen van een basisoplossing
voor vroegtijdig testen.
Specialisten van Insight werken samen met uw
technische, functionele en commerciële teams om
afstemming te verkrijgen binnen uw organisatie, de
toegevoegde waarde te stimuleren en ervoor te zorgen
dat uw onderneming de gewenste uitkomst kan bereiken.

•• productiviteitsapplicaties
•• zakelijke mobiliteits- en beveiligingscapaciteiten
•• unified communications en samenwerkingtools
•• eindgebruikersplatforms
Dit wordt geleverd inclusief een high-level design en
een basis-onboardingsplan om ervoor te zorgen dat de
ingebruikname soepel en veilig verloopt.
Insight Connected Workforce Assessment - Advanced
De Connected Workforce Assessment - Advanced biedt
een uitgebreide assessment met alle hiervoor genoemde
applicaties, tools en platforms.
Bij deze assessment worden ook omgevingen geëvalueerd
met een gevarieerd portfolio aan besturingssystemen
met geavanceerde beveiligingscontroles en hybride of
cloudgebaseerde voicecapaciteiten.
De levering is inclusief alle hierboven genoemde aspecten
voor de standaard-assessment.
Aanvullende modules zijn optioneel en geven u de
mogelijkheid om de scope van de Connected Workforce
Assessment uit te breiden, zodat wij volledig kunnen
voldoen aan uw zakelijke behoeften.

Insight Connected Workforce Assessment

Voorbereiding
•• interviews
•• ondersteunde
implementatie van
discovery-toolset

Workshop

Design

De scope omvat:

•• volwassenheidsassessment
•• high-level roadmap

•• Office 365
•• Microsoft 365
-eindgebruikersplatforms

Rapportage
•• voorstel
•• risico- en
adviesrapport

Basis-build, evaluatie
en afsluiting
•• setup Office 365,
EMS, AAD, ADFS,
AAD Connect
•• evaluatie en
volgende stappen

Ga volledig voor veilige, moderne werkstijlen
Connected Workforce
Assessment - Standard

Connected Workforce
Assessment - Advanced

•• Exchange, OneDrive, SharePoint, Skype, Teams

ü

ü

•• juridische naleving, eDiscovery, e-mailarchivering

ü

ü

Connected Workforce Assessment Services
Scope

•• Overzicht Office 365-productiviteitsapplicaties:

•• informatiebescherming - berichten-encryptie, rechtenbeheer,
dataverlies-preventie
•• Geavanceerde dreigingsprotectie, Office 365 Cloud App Beveiliging,
geavanceerde dreigings-intelligence

ü
ü

•• analytics eindgebruikers en organisatie (MyAnalytics), PowerBI Pro

ü

•• audioconferencing

ü

•• telefoonsysteem, belplan

ü

•• Azure Active Directory Free en Basic

ü

•• Azure Active Directory Premium

ü

•• Overzicht EMS (Enterprise Mobility and Security)

ü

ü

•• Overzicht Windows 10

ü

ü

•• Overzicht eindgebruikersplatform

ü

ü

Optionele toe te voegen modules
Naam module

Overzicht

VMWare Workspace One

Ontdek hoe VMware Workspace One een aanvulling kan vormen op Office 365-services.

Migration and Transformation

Bekijk transformatie- en migratieopties voor uw gebruikers van Office 365, EMS, Windows 10 en Office 2016
vanuit strategisch perspectief.

Symantec

Bekijk hoe beveiligingstools van Symantec u kunnen helpen bij het beveiligen van uw moderne
werkplekomgeving.

Virtualisation
(App, Desktop, users, data)

Verkrijg een leveranciers gebonden overzicht van virtualisatiestrategieën die uw gebruikers de
mogelijkheden geven om overal en op elk apparaat toegang te krijgen tot data en veilig te kunnen werken.

Unified Communication
and Collaboration

Kom meer te weten over hoe Skype Video Conferencing, Surface Hub de werkwijze van uw gebruikers kan
transformeren. Deze module borduurt voort op de eerste Skype, SharePoint en Teams-assessment en kijkt
ook naar Cisco Collaboration Systems.

System Management

Ontdek hoe Microsoft System Centre Suite en Operations Management Suite (OMS) helpen bij imaging,
configuratiebeheer, automatisering, devicebeveiliging (BitLocker), back-up, enz.

Windows Defender Advanced
Threat Prevention (ATP)

Ontdek hoe Windows 10 Advanced Threat Prevention (ATP) zorgt voor preventieve bescherming, detectie na
inbreuk, onderzoek en incidentrespons voor uw moderne werkplekomgeving.

Contract Optimisation

Ontdek de mogelijkheden voor betere afstemming van contracten en commerciële voorwaarden met
Microsoften zorg ervoor dat de juiste licentiebeslissingen worden genomen ter ondersteuning van uw
digitale transformatie.

License Deployment
Optimisation

Vind mogelijkheden om de restwaarde binnen uw huidige licentie-investeringen te maximaliseren,
shelfware te minimaliseren en waar mogelijk gebruik te maken van bestaande assets.

Software Lifecycle Services

Onderzoek hoe outsourcing van uw SAM-programma via Software Lifecycles Services kan helpen bij het
leveren van SAM van wereldklasse voor uw organisatie, het verlagen van risico, en het vrijmaken van
bestaande resources, zodat u zich kunt concentreren op uw kernactiviteiten.

Apple

Ontdek hoe u uw Apple-producten (Mac/Macbooks/enz.) kunt beheren en gebruiken binnen uw moderne
werkplekomgeving.

Waarom Insight?
Het mogelijk maken van een consistente, digitale werkervaring op verschillende platforms, het beveiligen van
gevoelige data en het verbinden van uw werknemers, is een complexe uitdaging waar veel aandacht naar
uitgaat, terwijl u zich bezighoudt met de ontwikkeling van uw onderneming.
Insight Connected Workforce Assessments zorgen voor een solide basis voor de transformatie van uw
werkplek, zodat uw werknemers meer kunnen doen, waar ze ook werken - op het kantoor , onderweg, op elk
device.
Wij hebben de mensen, processen en ervaring om een roadmap voor uw moderne werkplek te evalueren,
ontwerpen en creëren, zodat u snel aan de slag kunt.

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

• +31(0)55 538 2320 • solutions.nl@insight.com • nl.insight.com
MKT2953_NL

