
Stroomlijn uw business processen  
met power lab
In elke organisatie voeren medewerkers dagelijks talloze routinetaken en 
-processen uit. Vaak zijn dit manuele taken, die tijdrovend zijn en niet altijd op 
de meest efficiënte manier verlopen. Het Inetum-Realdolmen Power Lab biedt 
hier een antwoord op. 
Ga voor geautomatiseerde en gedigitaliseerde processen zodat uw 
medewerkers zich kunnen focussen op de essentie en hun volledige 
toegevoegde waarde re aliseren. 



Uitdaging 
De digitale transformatie is in volle gang en 
daar horen heel wat uitdagingen bij.

• Vastgeroeste papieren processen, 
veranderende verwachtingen van 
werknemers, verouderde business 
applicaties en tijd- en budgetnood zijn 
herkenbare elementen die de digitalisatie 
kunnen dwarsbomen.

• Daarnaast is er meer dan ooit de nood 
om snel te kunnen inspelen op de steeds 
veranderende behoeften van de markt.

• De klant staat centraal. Nooit eerder kon 
een klant kiezen uit zoveel verschillende 
bedrijven, hierdoor gaat hij meer en meer 
op zoek naar een bedrijf dat inspeelt op z’n 
behoeftes en vragen.

• De manier waarop organisaties werken 
is geëvolueerd, met snellere productie- 
en innovatiecycli om de gewenste 
bedrijfsresultaten te bereiken.

• Hierdoor hebben teams tools nodig die 
toegespitst zijn op hun dagelijkse taken en 
dit zonder ellenlange ontwikkelprocessen.

• Het intelligent inzetten van data, afkomstig 
uit verschillende bronnen, is hierbij een van 
de sleutelelementen om te evolueren naar 
een efficiëntere manier van werken.

Ons aanbod 
Dankzij een team van Power Platform experts 
binnen verschillende domeinen, kunnen we u 
zowel begeleiden bij de eerste stappen binnen het 
platform als bij het uitwerken van een effectieve 
oplossing. Wij geloven in een snelle aanpak 
en delivery. Daarom geen dagen voorstudie 
of lange ontwikkeltijd, maar laagdrempelige 
Starter Packs waarbij we binnen enkele dagen 
al een werkende basisoplossing bouwen.

Werkt u liever zelf uw oplossingen uit? Laat 
u inspireren tijdens onze Aware & Discover 
workshop waarbij onze experten u aan de hand 
van enkele customer cases laten kennismaken 
met het Power Platform en de best-practice 
aanpak om uw specifieke scenario’s mee uit te 
denken. Daarnaast bieden onze Governance & 
Lifecycle sessies de inzichten die u nodig heeft 
betreffende security, governance en beheer van 
alle componenten.

Getting started
Aware & Discover

• Doel: Inspiratie en 
begeleiding bij het 
verkennen van het Power 
Platform potentieel

• Duur: 1 dag

• Resultaat: Potentiële 
Power Platform scenario’s, 
op maat

Building your app(s)
Starter Packs

• Doel: Bouw, test & 
implementeer een app 
op basis van het Power 
Platform

• Duur: 3,5 of 10 dagen

• Resultaat: Een 
operationele Power 
Platform-oplossing

Staying in control
Governance & Lifecycle

• Doel: Opzetten van een 
gemakkelijk te managen 
Power

• Platform-omgeving

• Duur: Afhankelijk van 
context

• Resultaat: De juiste 
tools voor het beheren 
van, creëren en werken 
met de Power Platform 
oplossingen

Agile and innovative 
toolset to boost 
delivery of new 

services

Connected 
experiences 

accelerate the flow  
of information, 

improving 
productivity

AI-powered services 
to find and analyze 

information, 
providing critical 

insights

“To stay competitive, 
organizations need the ability 
to update applications and 
processes rapidly.”

1 platform, oneindig veel mogelijkheden
Met behulp van Microsoft’s Power Platform is 
het Inetum-Realdolmen Power Lab in staat uw 
medewerkers meer inzichten te geven in data 
(Power BI), intelligente bedrijfsprocessen aan 

te sturen via apps (Power Apps, Power Virtual 
Agents) en processen deels of volledig te 
automatiseren (Power Automate).

“Adapt your workplace to 
the changing needs of your 
employees”

Power Apps
Application 

development

Power BI
Business analytics

Power 
Automate

Process 
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Power Virtual 
Agents

Intelligent Virtual 
Agents

Het Inetum-Realdolmen power lab
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Wilt u de kracht van het Power Platform in 
levenden lijve ervaren?    

Wij komen graag langs om enkele scenario’s te demonsteren.
Contacteer ons via info@Inetum-Realdolmen.com en wij nemen zo snel mogelijk 
contact met u op. Natuurlijk kan u ook altijd terecht bij uw Customer Executive.


