
Microsoft 365 rapport gereed in 3 fases 

Waarom Microsoft 365 productiviteitsscore?

Haal het maximale uit jouw werkdag

Verhogen van de productiviteit 

Optimaliseren van de kosten

Verminderen van beveiligingsrisico’s 
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Wat is jouw productiviteitsscore?  
 › Productiviteitsscore is een tool van Microsoft 

die ondersteunt bij de Digitale Transformatie. 
Door middel van inzichten in het dashboard zien 
we hoe jouw organisatie Microsoft 365 en de 
ondersteunende technologie gebruikt. De score 
van de organisatie weerspiegelt metingen van 
tevredenheid van de gebruikers van het platform 
en de huidige stand van de technologie. 

 ›  De productiviteitsscore wordt vervolgens 
vergeleken met benchmarks in jouw branche. 

Microsoft 365 
Verhoog jouw productiviteitsscore door specifieke inzichten

Intake (1 uur)  

Voordat we beginnen vindt er een intake 
plaats met IT & de stakeholders. Hierbij wordt 
nader bepaald wie betrokken zullen zijn bij 
verder optimaliseren van de Microsoft 365 
omgeving en in welke rol. 

Prepare (0,5 dag)  

Tijdens de ‘Productivity Workshop’ 
bekijken en bespreken wij gezamenlijk 
de verschillende onderdelen uit de 
productiviteitsscore van Microsoft 365. 
Daarnaast zullen er interviews worden 
afgenomen met verschillende medewerkers 
vanuit de organisatie. 

Design (2 dagen)

De trend van de afgelopen maanden bepaalt 
onze richting. Door verschillende facetten 
te verbinden ontstaat er een compleet 
beeld over de verwachtingen, inzichten en 
vervolgstappen die nodig zijn. Het rapport 
kan tevens gebruikt worden als business 
case, internal review of benchmark rapport.
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Veel organisaties zijn al volop bezig met Microsoft 365. De gecombineerde suite biedt organisaties alle tools 
om met elkaar samen te werken. Maar waar staat jouw organisatie op dit moment? En maken verschillende 
afdelingen (zoals HR, Marketing etc) wel optimaal gebruik van de tools die beschikbaar zijn? 

Microsoft 365 productiviteitsscore biedt een rapport met inzicht in de progressie die jullie organisatie reeds 
heeft gemaakt in de afgelopen periode. Op basis van de inzichten verkregen vanuit de productiviteitsscore van 
Microsoft 365 en de informatie die wordt opgehaald bij zowel IT als de stakeholders bepalen wij gezamenlijk welke 
vervolgstappen genomen kunnen worden om nieuwe doelstellingen te realiseren.

Connecting the dots!

Wil je meer informatie over Microsoft 365 
productiviteitsscore? Of ben je van plan aan de  
slag te gaan met de verschillende productiviteitstools? 
Neem dan contact met ons op.


