
Wat je moet weten 
over Office 365
Antwoorden op zes van de meestgestelde 
vragen over het overstappen naar de 
Microsoft-cloud
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Als je op zoek bent naar een productiviteitsomgeving die voldoet aan 
al jouw bedrijfsbehoeften, is Office 365 de perfecte oplossing. Van 
tools voor communicatie en samenwerking tot mobiliteit en business 
intelligence: er valt veel te vertellen over wat Office 365 jouw bedrijf 
allemaal te bieden heeft. Het spreekt voor zich dat een overstap naar de 
cloud geen eenvoudige beslissing is. Daarom hebben we antwoorden 
verzameld op de meestgestelde vragen van business leaders over 
de migratie naar Office 365 en hoe onze tools kunnen bijdragen aan 
bedrijfsgroei.

Lees verder om antwoorden te vinden op deze zes veelgestelde 
vragen over Office 365:
1. Is het veilig?

2. Wie gebruikt het nog meer?

3. Voldoet het aan al mijn bedrijfsvereisten voor een cloudoplossing?

4. Wat kost het?

5. Wat is de ROI?

6. Is overstappen naar de cloud lastig?

We willen je graag 
helpen.
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Is het veilig?
Ja, Office 365 is de veiligste 
Office ooit.

Je hebt hard gewerkt om jouw bedrijf 
succesvol te maken. Eén gegevenslek kan 
echter desastreuze gevolgen hebben. 
Wij beschouwen gegevensbeveiliging dan 
ook als onze hoogte prioriteit. Office 365 
beschikt over ongeëvenaarde, best-in-class  
beveiligingsvoorzieningen waarmee jouw 
kritieke bedrijfsgegevens veilig blijven, 
zelfs wanneer apparaten kwijt zijn geraakt 
of gestolen. Mobile Device Management 
stelt IT-managers in staat om 
bedrijfsgegevens selectief te verwijderen 
van het device van een werknemer, 
zodat de persoonlijke gegevens 
behouden blijven. Voorzieningen 
zoals automatische e-mailcompliance, 
proactieve e-mailbescherming zonder 
gegevensanalyse en automatische 
beveiligingsupgrades vormen de garantie 
dat we jouw vertrouwelijke informatie 
zullen behandelen alsof het onze eigen 
informatie is.1

Beveiliging:
•  Data is versleuteld in opslag en tijdens transmissie.
•  Data blijft altijd privé en wordt nooit gebruikt voor 

advertentiedoeleinden.
•  Er wordt automatisch een back-up gemaakt van 

data en de gegarandeerde uptime is 99,9%.
•  We helpen je bij de overdracht van jouw data 

(wordt niet verwijderd), zelfs als je besluit de service 
te beëindigen.

•  Je weet altijd waar jouw data wordt gehost, en dat 
is altijd in jouw geografische regio.

•  Privacy-instellingen en -voorzieningen kunnen 
worden aangepast aan jouw behoeften.

•  Met Customer Lockbox heeft jouw IT-team (niet 
Microsoft-engineers) expliciete controle over 
jouw data.

•  Exchange Online Advanced Threat Protection scant 
100% van jouw e-mails op virussen voordat ze in 
jouw inbox worden bezorgd.

•  Met Mobile Device Management kan jouw IT-team  
bedrijfsinformatie op afstand wissen van 
kwijtgeraakte of gestolen devices.

Compliance:
•  E-mail van Office 365 voldoet standaard aan tien 

normen voor privacy-compliance in verschillende 
bedrijfstakken, zoals medisch (HIPPA), overheid en 
binnenlandse veiligheid (DPAS & FISMA), onderwijs 
(FERPA) en bankieren.

•  Als vertrouwelijke informatie wordt opgevraagd, 
kun je de vereiste elektronische content op een 
veilige manier leveren.

•  Volgens een Forrester-rapport betekent een 
keuze voor Office 365 dat bedrijven 45% minder 
tijd kwijt zijn om te voldoen aan alle 
compliancevoorschriften.2

VRAAG 1

1 Office 365 Vertrouwenscentrum: lijsten met tien belangrijke onderwerpen over privacy, beveiliging en compliance, 2016
2 Forrester TEI-rapport voor Office 365, 2015
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Francesco Tinto
Global CIO
The Kraft Heinz Company

Wie gebruikt het 
nog meer?

Gezien de ontelbare manieren om samen te werken en te 
vernieuwen, is het niet vreemd dat vooruitstrevende bedrijven, 
zowel start-ups als gerenommeerde ondernemingen, niet verder 
zoeken. We weten dat mond-tot-mondreclame een krachtig 
wapen is. 

Als het gaat om technologie, kun je lezen hoe succesvolle 
bedrijven de transitie naar de Microsoft-cloud hebben uitgevoerd 
en hoe ze het werken met Office 365 ervaren. Volgens Francesco 
Tinto van de The Kraft Heinz Company zou de snelle fusie tussen 
The Kraft Foods Group en The H.J. Heinz Company in 2015 niet 
zo soepel zijn verlopen zonder Office 365 en de bijbehorende 
uitgebreide cloudmogelijkheden.3

Bedrijven die op een andere schaal werken dan The Kraft Heinz 
Company, hebben behoefte aan intuïtieve, gebruikersvriendelijke 
en zeer veilige oplossingen. John Browning, bestuursvoorzitter 
van The Browning Law Group, APC, vertelt desgevraagd dat 
de keuze niet moeilijk was vanwege de uitstekende beveiliging, 
bruikbaarheid en toegankelijkheid van Office 365. Advocaten 
kunnen onderdelen van Office 365 synchroniseren tussen hun 
mobiele apparaten en pc's, zodat ze altijd en overal verbonden 
kunnen zijn met kantoor en hun cliënten. Dit kan vanaf elk 
apparaat en uiteraard met maximale compliance en beveiliging.4

Ongeacht of je een start-up of een grote onderneming bent, 
er is altijd een abonnement voor Office 365 dat past bij de 
behoeften van jouw bedrijf en bedrijfstak.

“We hebben zoveel 
profijt gehad van de 
mogelijkheden om te 
kijken wanneer iemand 
beschikbaar is, chatberichten 
te versturen, videocalls 
te openen, documenten 
te delen en onderweg 
samen te werken. Zonder 
deze handige functies van 
Office 365 zou het maanden 
in plaats van enkele weken 
hebben geduurd om de 
twee bedrijfsomgevingen 
te integreren.”

VRAAG 2

3 Casestudy klant: The Kraft Heinz Company, 'Iconic food brands join forces, feeding innovation and teamwork with Office 365'
4 Casestudy klant: Fishs Eddy, 'Fishs Eddy sets the table for growing business with Office products'

88% van de Fortune 500 heeft ten 
minste één 1 Microsoft-cloudservice 
voor ondernemingen.
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Onmisbare programma's op jouw desktop 
of online (tekstverwerking, spreadsheets, 
presentaties, notities en e-mail):

Communicatie:

Bestanden opslaan en delen:

Bedrijfsinzichten en Business Intelligence:

Office 365-oplossingen

Wordt er voldaan 
aan al mijn 
bedrijfsvereisten voor 
een cloudoplossing?

Veel deeloplossingen bieden 
weliswaar een verscheidenheid 
aan basisvoorzieningen, maar het 
verplichte schakelen tussen apps 
en het onvermogen van apps om 
onderling goed te communiceren leidt 
vaak tot verwarring, inbreuk op de 
beveiliging en verspilde tijd. Office 365 
biedt een echte all-in-one oplossing 
met een zeer uitgebreide suite met 
productiviteitstools voor de hele 
onderneming, van bestandsopslag tot 
samenwerking aan inhoud.

VRAAG 3

Ja, met Office 365 krijgt je de 
beschikking over een uitgebreide 
suite met tools.
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Abonnementen en prijzen die passen bij uw organisatie:

* Per gebruiker/maand, met een jaarabonnement

Aanbevolen abonnementen voor 
bedrijven met 1 - 499 werknemers:

Aanbevolen abonnementen voor bedrijven 
met meer dan 500 werknemers:

4,20 - 10,50 Euro 6,70 - 34,40 Euro

Office 365  
ProPlus

Office 365  
Business Premium

Office 365 
Enterprise E3

Office 365  
Business Essentials

Office 365 
Enterprise E1

Office 365  
Business

Office 365 
Enterprise E5

12,90 Euro
gebruiker/maand
(jaarabonnement)

$ 10,50 Euro
gebruiker/maand
(jaarabonnement)

19,70 Euro
gebruiker/maand
(jaarabonnement)

4,20 Euro
gebruiker/maand
(jaarabonnement)

6,70 Euro
gebruiker/maand
(jaarabonnement)

8,80 Euro
gebruiker/maand
(jaarabonnement)

34,40 Euro
gebruiker/maand
(jaarabonnement)

Wat kost het?

Een goede oplossing voor het ene bedrijf hoeft natuurlijk niet de juiste 
oplossing te zijn voor een ander bedrijf. Met Office 365 kun je kiezen 
uit verschillende soorten abonnementen. Vergelijk de waarde van elk 
abonnement met jouw behoeften om zo de juiste match te vinden.

VRAAG 4

Je kunt kiezen uit zeven abonnementen en 
betaalt zo alleen voor wat je echt nodig hebt.
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Wat is de ROI?

Als je nieuwe technologieën wilt introduceren binnen 
de gehele organisatie, is de ROI natuurlijk een 
cruciaal punt. Met Office 365 kan jouw technologie 
steeds meegroeien met jouw bedrijfsbehoeften. 
Het rolling release-model garandeert dat jouw 
software altijd up-to-date is, zonder dat hiervoor 
dure werkzaamheden, veel onderhoud of een groot 
aantal upgrades nodig zijn.

Uit dit TEI-onderzoek van Forrester blijkt dat 
ondervraagde organisaties minder IT-support  
nodig hadden voor het onderhoud van 
technologie en de ondersteuning van 
gebruikers. Uitgedrukt in kosten gaat het om 
een besparing van 498.750 dollar over een 
periode van drie jaar. Eén bedrijf gaf aan dat deze 
technologievoordelen gepaard gingen met een 
toegenomen werknemerstevredenheid (niet alleen 
een kostenbesparing).5

“Als je zoiets on-premises 
wilt implementeren, zou het 
minstens twee keer zolang 
hebben geduurd en waren 
er veel meer mensen nodig 
geweest.”

VRAAG 5

Klant over de migratie naar Office 365

De gemiddelde ROI voor 
organisaties is 156% na drie jaar.3

5 'The Total Economic Impact of Office 365', Forrester-onderzoek, augustus 2015

https://resources.office.com/total-economic-impact-microsoft-office365-enterprise.html
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Is overstappen naar 
de cloud lastig?

De implementatie van nieuwe 
systemen kan een lastige klus 
zijn, maar gelukkig is er gerichte 
ondersteuning beschikbaar via 
FastTrack voor Office 365. Klanten 
moeten voldoen aan bepaalde 
vereisten om voor deze support in 
aanmerking te komen. FastTrack is 
een service die speciaal is ontworpen 
om jouw transitie naar de cloud te 
vereenvoudigen. Er staan meer dan 
450 engineers klaar om je gedurende 
het volledige traject te helpen. 
Ontwikkel jouw plan naar succes, laat 
nieuwe gebruikers onboarden en leer 
hoe je via cloudintegratie waarde kunt 
creëren voor jouw bedrijf.

VRAAG 6

Klanten van Office 365 migreren 
in hun eigen tempo, geholpen 
door een team van experts.

Met FastTrack kan de 
tijd die nodig is voor het 
onboarden van gebruikers en 
voorzieningen met maximaal 
33% worden verlaagd.6

6 FastTrack.Office.com



Nu met antwoorden op zes van de belangrijkste 
vragen over Office 365. Het is tijd om aan de slag te 
gaan. Wat doe jij om jouw bedrijf te laten groeien?

Wil je meer weten over de voordelen van Office 365?
Ga naar:
https://products.office.com/business/compare-more-office-365-for-business-plans

https://products.office.com/business/compare-more-office-365-for-business-plans

