
Microsoft teams
Jumpstart
Met de juiste tools is samenwerken eenvoudiger en krijgt u meer gedaan in 
minder tijd. Één van de tools die Microsoft lanceerde als reactie op de evolutie 
van samenwerking is Microsoft Teams. 

Ook al is Teams een zeer intuïtieve oplossing, toch ondervinden heel wat 
gebruikers en beheerders enkele struikelblokken of duiken er onduidelijkheden 
op over het beheer. Met MS Teams Jumpstart bieden we advies en begeleiding 
bij het configureren en beheren van een Teams omgeving.



Microsoft teams, de hub voor online 
samenwerking 
Nodig iedereen waarmee je werkt uit om te chatten, te 
vergaderen, te bellen  en  samen  te  werken,  allemaal  op  
één  plek,  waar  je  ook  bent.  Schakel  onmiddellijk  over  
van  groeps-chat  naar  videobellen  met  één  klik op een 
knop. 

Teams van 10 of 10.000 mensen kunnen op één plek 
vergaderen, op hoeveel verschillende locaties ze zich ook 
bevinden. Zoek nooit meer verwoed naar bestanden. In 
Teams kun je Word-, PowerPoint- en Excel-bestanden in 
realtime bekijken, delen en bewerken. Samen werken was 
nog nooit zo efficiënt.

Orde brengt rust 
Een nieuwe manier van samenwerken brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Wanneer Teams 
geïntroduceerd wordt binnen een organisatie, kan dit al snel tot bezorgdheden leiden bij de IT-
verantwoordelijken:

• Hoe kunnen we voorkomen dat iedereen in het wilde weg Teams begint aan te maken?
• Hoe houden we controle over welke Teams aangemaakt worden?
• Wat doen we met Teams die niet langer gebruikt worden?
• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat vertrouwelijke informatie niet gedeeld wordt buiten de 

organisatie?
• Kunnen we bepaalde features deactiveren?
• Hoe delen we informatie met externe partijen?
• Kunnen we een standaard naamgeving voor MS Teams afdwingen?
• …

Al deze vragen zijn terecht en vormen de basis van het Microsoft Teams Jumpstart traject.

Pourquoi les entreprises optent pour teams

Steeds meer organisaties moeten 
regelmatig samenwerken met 
partners, overheden en derde 
partijen. Silo’s in bedrijven worden 
afgebroken en cross-functionele 
teams zijn de norm. Tegelijk 
duiken er nieuwe uitdagingen op. 
Teleworking is en zal de komende 
tijd de norm zijn. Optimaal digitaal 
samenwerken is in elk scenario 
essentieel om de voortgang te 
bewaken en, belangrijker, om te 
accelereren.
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IT EN GOVERNANCE 
De IT-verantwoordelijken worden wegwijs gemaakt in alle 

mogelijkheden om de hele levenscyclus van Teams te beheren. 
In een eerste sessie leggen we de focus op kennisdeling. De 
tweede sessie is een interactieve sessie waarbij  we advies 

geven over hoe de concrete beheernoden te vertalen naar de 
juiste instellingen.

BUSINESS TRACK

SCENARIO’S WORKSHOP  
We verkennen alle mogelijkheden van 
Microsoft Teams. Vervolgens 
brainstormen we rond mogelijke 
scenario’s, waarvoor/door wie zal 
Microsoft Teams typisch gebruikt 
worden in uw organisatie? Hieruit 
selecteren we max. 4 scenario’s die het 
uitgangspunt  worden voor het verdere 
traject.

CHANGE TRACK

CHANGE WORKSHOP  
Om de beoogde business value te 
realiseren, is het belangrijk om mensen 
en organisaties bij hun 
veranderingstraject te begeleiden. 
Tijdens deze workshop reiken we u 
essentiële kennis, inzichten en 
concepten aan die gebaseerd zijn op 
de change methodologie van Prosci®. 
Zo zal snel duidelijk worden dat een 
Teams uitrol geen louter IT-gebeuren is, 
en reiken we een plan van aanpak aan 
om deze verandering op menselijk vlak 
te ondersteunen.

BUSINESS TRACK

PROOF OF CONCEPT  
Tijdens deze fase zetten we de eerder 
gekozen scenario’s effectief op in Microsoft 
Teams, samen met de verschillende 
gebruikersgroepen per scenario. Vanaf nu 
kan de pilotgroep de nieuw gecreëerde 
Teams testen en gebruiken.

BUSINESS TRACK

REVIEW  
Na het eerste gebruik wordt er een 

reviewronde ingepland met de 
deelnemers van de scenario’s 

workshop. De uitwerking van de 
verschillende scenario’s wordt 

overlopen waarna er in onderling 
overleg beslist kan worden welke best 

practices er binnen de organisatie 
gehanteerd zullen worden.

IT TRACK

TELEFONIE  
Een optionele workshop indien u wil 

gebruik maken van de 
telefoniemogelijkheden in Teams. 

Hoe pakken we de migratie van 
Skype for Business of een traditionele 

telefooncentrale aan? We bekijken 
de verschillende scenario’s.

ALL TRACK

ROLL-OUT 
Op basis van de input van alle 

voorgaande workshops 
bespreken we de volgende 

stappen die nodig zijn om 
Teams in uw hele organisatie 

uit te rollen.

Bestanden delen 
met collega’s en 
externen 
Deel bestanden met 
collega’s en werk er 
samen aan.

Real-time 
samenwerking en 
co-creatie 
Bekijk, deel en 
bewerk Word-, 
PowerPoint- en 
Excel-bestanden in 
realtime.

Beveiliging en 
compliance 
Help gegevens 
veilig te houden 
met Microsoft 
Teams-versleuteling 
van gegevens 
in inactieve 
toestand en tijdens 
verzending.

Geïntegreerde apps 
Maak gebruik van 
meer dan 250 
geïntegreerde apps 
en services zoals 
Planner, OneNote, 
PowerApps, Jira, 
SurveyMonkey, enz.

Met Teams Jumpstart gaan we samen aan de slag om het volledige potentieel van Teams te 
realiseren in uw organisatie. Onze experten zorgen niet alleen voor een vlekkeloze en veilige integratie 
van Teams in uw omgeving, maar ook dat uw medewerkers optimaal gebruik maken van de nieuwe 
functionaliteiten.

We doen dit aan de hand van een traject waarbij workshops centraal staan. Door samen na te 
denken over de levende vragen en uitdagingen, waarbij iedereen zijn of haar input kan geven, 
creëer je automatisch een groter draagvlak. Bovendien leiden inzichten en ideeën uit verschillende 
invalshoeken tot betere strategieën, plannen en acties. Deze aanpak wordt steeds afgestemd op uw 
context en noden.

Samen aan de slag



Inetum-Realdolmen HQ - A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, Belgium | +32 2 801 55 55  | info@inetum-realdolmen.world

Microsoft Teams Jumpstart  

Bij Realdolmen geloven we er sterk in dat mensen het verschil maken, niet alleen 
technologie. We zijn er vast van overtuigd dat ICT het functioneren van mensen en 
bedrijven efficiënter en eenvoudiger moet maken. We focussen daarom in de eerste 
plaats op mensen, hun potentieel en het resultaat dat organisaties willen bereiken. Van 
daaruit werken we aan een technologische oplossing.

We gaan graag samen met u op pad om het volledige potentieel van de samenwerking 
in uw organisatie te realiseren door middel van Teams.

Contacteer ons via Info@inetum-realdolmen.world


