Samenwerken met Microsoft Teams
Elk bedrijf wil graag de samenwerking zo optimaal mogelijk inrichten. Niet alleen binnen de
kantoormuren maar juist ook daarbuiten. Locatie onafhankelijk samenwerken, waarbij je je
team aangehaakt houdt. Juist in deze tijd zo onmisbaar. Binnen je bedrijf kun je groepen
mensen samenvoegen tot teams. Deze teams kunnen kanalen aanmaken. In deze kanalen
kun je samen werken aan bestanden, chatten, vergaderen, bellen en dat allemaal op één
plek!
Welke functionaliteiten biedt Microsoft Teams zoal?
De mogelijkheden met Microsoft Teams zijn eindeloos. Uiteraard wordt er ook in de
basisbehoeften voorzien. Denk hierbij aan:
- Chatten met een collega of een team
- Bellen met video met een collega of team
- Presenteren op afstand d.m.v. het delen van een scherm
- Een digitaal whiteboard waar deelnemers tegelijkertijd in kunnen werken
CTS IT is jouw partner voor Teams in a Day
CTS IT biedt ‘Teams in a Day’ aan. Binnen een dag zorgen we voor de basisbehoefte en kun
je de dag erop al beginnen met efficiënt samenwerken. We zorgen voor de benodigde
omgeving. Daarnaast worden je werknemers klaargestoomd door onze business
consultants met een virtuele training.
Waarom kiezen voor Teams in a Day?
- Snelle start met Teams om te kunnen chatten, vergaderen en scherm delen vanaf
elke locatie
- Snel starten maar uiteraard wel veilig
- Alle gebruikers weten de basis van Teams in een dag
- Optimaal thuis(samen)werken
- Advies voor vervolgstappen en optimalisatie met Microsoft Teams
Hoe verder na Teams in a Day?
Na het afronden van Teams in a Day brengen we ook een advies uit voor de vervolgstappen
die je kunt nemen met Microsoft Teams. Dit alles om onderaan de streep nog efficiënter te
kunnen samenwerken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het delen van bestanden binnen een
chat of team en samenwerken in datzelfde bestand. Ook kun je webinars geven en is er
integratie met office apps in Microsoft Teams zodat je alles op 1 plek hebt. Met dit
efficiëntere samenwerken zorgen we ook voor tijdsbesparing. Uit ons onderzoek is zelfs
gebleken dat je tot 80% van de interne e-mail kunt verminderen door het gebruik van
Teams!
Teams in a Week
Stel nou dat je alle vervolgstappen in een keer wilt nemen, dan bieden wij ook Teams in a
Week aan. Wij garanderen dat je binnen een week Microsoft Teams zo optimaal mogelijk
hebt ingericht in jouw bedrijf en dat alle collega’s hier gebruik van kunnen maken.
Uiteraard mag je van ons verwachten dat wij vooraf onderzoeken of jouw bedrijf klaar is
voor Teams in a Day of Teams in a Week.
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Meer weten?
Wil je meer weten over Teams in a Day? CTS IT beantwoordt graag jouw vragen. We kijken
samen met jou naar wat jouw organisatie nodig heeft. Want CTS IT staat voor verbinden,
koesteren en vereenvoudigen. Voor het werk en voor het leven. We make IT a better
world; a great place to work, a great place to live.

3

