
Redenen om een 
-samenwerkingssuite te 
gebruiken voor je bedrijf
EEN DIRECTE VERGELIJKING7

Nu er zoveel opties voor samenwerking en productiviteit zijn, kun je je afvragen wat het 
voordeel is van een alomvattende suite vergeleken met individuele oplossingen. Bekijk 

hoe het samenwerkingsplatform van Office 365 uit de bus komt in een  stapsgewijze 
vergelijking met zelfstandige hulpprogramma's voor bedrijven.

SAMENWERKINGS
SUITE

INDIVIDUELE
OPLOSSINGEN

KOSTEN  
VOORDELEN

Voor systemen van één enkele 
verkoper zijn de licentiekosten 
meestal lager. Hierdoor blijven 

er extra resources over voor 
programma’s om je bedrijf te 

laten groeien.

MEER 
HULPPROGRAMMA’S = 
MEER GELD

De kosten van contracten met 
meerdere verkopers en van de 
implementatie en het onderhoud 
van meerdere hulpprogramma’s 
en licenties, kunnen snel oplopen. 

01

Waarde

$5,6 miljoen 
is de geschatte netto 
huidige waarde voor 

het implementeren van 
de allesomvattende 

Microsoft Office 365-suite.1

$

MINDER WERK EN
MINDER ZORGEN

Wanneer hulpprogramma’s zijn 
gelicentieerd bij een enkele 

provider,  is het bijwerken en 
onderhouden van het systeem 

eenvoudiger.

MEER WERK EN
MEER TIJD 

Bij het gebruik van meerdere 
hulpprogramma’s zijn vaak 
handmatige updates en extra 
aankopen nodig.
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Implementatie
Het kost 40% 

minder
moeite om een suite met 

cloudproducten te implementeren 
 dan een vergelijkbare on-premises 

oplossing.1 

CONSISTENTE 
BEVEILIGING

Wanneer beveiligingscontrole, 
autorisaties en gebruikersmach-

tigingen worden uitgevoerd voor 
 één systeem, zijn afwijkingen  

en aanvallen gemakkelijker  
te ontdekken. 

INCONSISTENTE 
BEVEILIGING

Meerdere verschillende 
hulpprogramma’s werken met 
afzonderlijke beveiligingsmodellen, 
wat het lastiger maakt om 
uniforme beveiliging en privacy te 
behouden.3 
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Beveiliging
$ 3,8 miljoen 

zijn de gemiddelde, 
geconsolideerde totale kosten 
 van een gegevenslek in 2015. 
Dit is  een stijging van 23% ten 

opzichte van 2013.2 

VERWIJDERT 
OBSTAKELS  VOOR 
SAMENWERKING

Samenwerken tussen afzonderlijke 
afdelingen is gemakkelijker 

wanneer dezelfde software wordt 
gebruikt.4

VEROORZAAKT 
OBSTAKELS  VOOR 
SAMENWERKING

Als mensen moet schakelen 
tussen programma’s en naar 
meerdere hulpprogramma’s 
moeten zoeken, gaat dit ten 
koste van de productiviteit. 
Bovendien beperkt het de 
mogelijkheid om te zoeken naar 
gedeelde gegevens.4 
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Productiviteit
1 uur/dag 

is de gemiddelde tijd 
die werknemers kunnen 

besparen wanneer ze een 
samenwerkingssuite met 

hulpprogramma’s gebruiken.1 

COMMUNICATIE 
IS INGEBOUWD

Communicatieservices  zoals 
Skype voor Bedrijven enYammer 

zijn ingebouwd in de suite met 
Office 365-hulpprogramma’s.

COMMUNICATIE
IS DUUR EN 
GEFRAGMENTEERD

Het aantal hulpprogramma’s voor 
communicatie kan erg oplopen 
naarmate je team groeit en er 
daarmee nieuwe behoeften 
ontstaan.
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Communicatie
€ 247.000 

is het gemiddelde bedrag dat 
gedurende een periode van drie 

jaar kan worden bespaard door het 
elimineren van hulpprogramma’s 
voor communicatie van derden.1

LEREN OP BASIS VAN 
WAT JE AL KENT

Met een geïntegreerde suite 
kunnen gebruikers relevante 

kennis opdoen via verschillende 
hulpprogramma’s in dezelfde suite.

ELKE APP OPNIEUW 
LEREN GEBRUIKEN

Het kost waarschijnlijk meer tijd 
om werknemers op te leiden 
om meerdere en uiteenlopende 
producten te gebruiken en 
de kosten voor training vallen 
mogelijk hoger uit. 
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Training
65% 

van de gebruikers van 
hulpprogramma’s voor bedrijven 
vindt  gebruiksgemak belangrijker 
dan de beschikbaarheid van extra 

functies.5

JE WEET WIE
KAN HELPEN

Als je maar één verkoper hebt, 
weet je precies wie je moet  bellen 

voor ondersteuning.

JE WEET NIET
WIE JE MOET BELLEN

Als je verschillende 
hulpprogramma’s gebruikt, is 
het moeilijk om problemen op te 
lossen en te bepalen wie je moet 
bellen voor hulp. 
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Ondersteuning
24 uur per dag 
ondersteuning  
bij kritieke gebeurtenissen is 

standaard inbegrepen bij alle Office 
365 voor Bedrijven-abonnementen.

Wie kent de waarde van samenwerkingssuites?

82%
van de gebruikers
vindt dat een kortere 
cyclusduur  en verbeterd 
teamwerk  de grootste 
voordelen zijn van het 
gebruik van hulpprogramma’s 
voor samenwerking.5

60%
van de managers 
erkent de functies/
voordelen van 
samenwerkingssoftware.5

De vergelijking van een samenwerkingssuite met individuele oplossingen heeft duidelijk 

aangetoond dat een suite aanzienlijke voordelen biedt boven afzonderlijke hulpprogramma’s. 

Met een suite bespaar je tijd en geld, en kun je de productiviteit verbeteren. Maak ook gebruik 

van deze voordelen en zorg ervoor dat je teams kunnen samenwerken en meer gedaan krijgen 

via het veiligste Office 365-cloudplatform voor productiviteit en communicatie ooit.

Meer informatie over Office 365 op
office.com/enterprise.
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