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Hoe laat jij in 2022 je collega’s slimmer samenwerken?  
Hoe blijf je cybercriminaliteit het hoofd bieden  

en hoe houd jij iedereen connected? 

Bijna alle bedrijven bieden tegenwoordig 
thuiswerkvoorzieningen aan.  
Toch zien de meeste werkgevers nog 
ruimte voor verbetering.

De productiviteit van thuiswerkers 
verschilt nogal per persoon. Zorg daarom 
dat de faciliteiten er zijn, en hanteer een 
flexibele en persoonlijke benadering 
voor kantoorbezetting.

Urenregistraties, facturen archiveren en 
het indienen van declaraties… Tijdrovend 
maar wel belangrijk. Met Microsoft Power 
Automate bouw je zelf tools om dergelijke 
processen te automatiseren. Zonder dat 
je programmeerkennis nodig hebt.

Zeg je flexibele IT, dan zeg je cloud.  
Kies voor de flexibiliteit en performance  
van de public cloud, de controle-
mogelijkheden van een private cloud  
of combineer het beste van twee 
werelden in een hybride variant.

1  Onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waaraan ruim 1.100 bedrijven met meer dan 100 medewerkers mee hebben gedaan.

Thuiswerken biedt veel voordeel, maar 
kent ook negatieve gevolgen zoals stress, 
eenzaamheid en verminderd werkplezier. 
Drie tips om dat te voorkomen.

Je doet toch liever wat je leuk vindt 
en waar je goed in bent? Kies daarom 
voor managed services en besteed IT-
diensten uit die niet tot je corebusiness 
horen. Het scheelt jou werk én je weet 
zeker dat het goed gebeurt. 

Thuis, op kantoor of op locatie; overal 
wil je beschermd zijn tegen malware, 
hacks, verlies en diefstal. Zorg voor een 
365-gradenbenadering van je security. 
Gebruik trainingen en cursussen om 
collega’s te voorzien van de juiste IT-skills.

We verzamelen tegenwoordig zoveel 
data. Door een juiste interpretatie hiervan 
kun je processen verbeteren. Onze tip: 
gebruik Power BI om data uit bijv. Excel, 
SalesForce en Azure in overzichtelijke 
dashboards te plaatsen.

Thuiswerken is here to stay
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Samenwerken op afstand 
naar een hoger niveau

Automatiseer routineklusjes 
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De cloud meer dan ooit 
business enabler 

Advisor weet waar je heen wilt.

Maak je leven leuker en beter met slimme ICT-oplossingen. 
Wat je uitdaging ook is in 2022, wij helpen je optimaal en veilig 

(samen)werken en communiceren, met toekomstbestendige 
adviezen en IT- en telecomoplossingen.
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