5 manieren

om je organisatie veilig
te laten werken en te
laten groeien
De juiste technologie bieden zodat je werknemers
veilig kunnen werken - waar, wanneer en hoe ze
ook willen bijdragen aan de groei van je organisatie

Geniet van een En droom
ongestoorde + ambitieuze
nachtrust dromen

Veilig blijven +
Goed werk
leveren
Het grootste concurrentievoordeel dat je
organisatie ooit zal bezitten zijn je werknemers.
Maak je de juiste keuzes om optimaal te
kunnen profiteren van de waarde die ze
vertegenwoordigen of deze in elk geval
te kunnen behouden? Bied je een veilige
omgeving waarin ze de vrijheid krijgen om
een echt belangrijke bijdrage te leveren?
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JLL, Workplace Powered by Human Experience,
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2

Forrester Research, The Way We Work: A Mobile, Collaborative Workforce Needs an Accessible
and Flexible Toolkit, januari 2017.

Veel organisaties onderkennen het belang van betrokkenheid van
hun werknemers, maar in de praktijk blijkt dat niet altijd te werken.
Uit een onderzoek dat in 2017 is uitgevoerd door de professionele
dienstverlener JLL bleek dat 60% van alle respondenten zelf ook meer
betrokken wil zijn. Dit heeft een directe invloed op hun bereidheid om
kennis te delen en zich binnen de organisatie verder te ontwikkelen.1
Eén van de beste manieren om je werknemers betrokken en
productief te houden, zodat ze hun beste werk kunnen leveren, is
hen de juiste technologie bieden en een werkcultuur implementeren
die deze ondersteunt. Je medewerkers zijn gewend aan
consumententechnologie die zonder haperingen werkt. Als er een
probleem optreedt, downloaden ze gewoon een andere app. Maar op
het werk moeten ze naadloos kunnen communiceren en samenwerken,
waarbij ze dezelfde toolkit delen, of ze nu op kantoor of extern werken.
Daarvoor hebben ze apparaten nodig die optimaal van de voordelen
van de technologische toolsets kunnen profiteren. Anders kunnen
ze te maken krijgen met niet-gesynchroniseerde of ontoegankelijke
bestanden, gegevens in silo's of toepassingen die niet goed werken
op mobiele devices. En dit soort technologische haperingen leidt niet
alleen tot frustratie voor je werknemers. Het hindert hun vermogen om
samen te werken, meningen en ideeën te delen of hoogwaardig werk
te leveren. Dat zou er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat je mensen
in problemen komen doordat ze werken aan verschillende versies
van dezelfde offerte, er talloze e-mails heen en meer moeten worden
gestuurd of informatie op kritieke momenten niet beschikbaar is.

Toen werknemers voor een Forrester-rapport uit 2017
werden gevraagd naar de specifieke impact van 16 populaire
samenwerkingstools, noemden de meesten in de enquête slechts
twee hulpmiddelen, e-mail en instant messaging, die hen effectiever
lieten werken2.

60% van alle respondenten van
een onderzoek door JLL zegt meer
betrokkenheid te willen.1
Dit zou één van de redenen kunnen zijn waarom veel werknemers
technologie zelf ter hand nemen: ten minste één op de vier
werknemers gaat op zoek naar eigen mobiele apps en apps in de
cloud. Maar wanneer werknemers tools gebruiken die je nooit hebt
goedgekeurd, wordt het vrijwel onmogelijk om de gegevens van je
organisatie te beschermen.

In dit Ebook lichten we allereerst toe hoe belangrijk het is dat je erop kunt vertrouwen dat je
gegevens en informatie beveiligd zijn. Pas wanneer jij en je medewerkers over deze gemoedsrust
kunnen beschikken, heeft iedereen de vrijheid en het zelfvertrouwen om de problemen aan te
pakken die dagelijks bij het gebruik van technologie kunnen opduiken, om ambitieus te denken
en om samen te werken aan het behalen van de doelstellingen van de organisatie.
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Een solide basis
voor je organisatie
met beveiliging
die permanent
is ingeschakeld

3

Small Business Trends: 43 Percent of Cyber Attacks Target Small Business, april 2016
https://smallbiztrends.com/2016/04/cyber-attacks-target-small-business.html
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CSO, Why criminals pick on small business, januari 2015.
https://www.csoonline.com/article/2866911/cyber-attacks-espionage/why-criminals-pick-on-small-business.html

Als je een dynamische en succesvolle organisatie wilt, dus een
organisatie met een toekomst, moet je deze op een stevig
fundament bouwen. En het beste fundament dat je je kunt
wensen omvat robuuste beveiliging van gegevens en devices.

43% van cyberaanvallen
is gericht op het MKB.4

Gegevensschendingen en andere beveiligingsincidenten
kunnen van invloed zijn op de prestaties en betrokkenheid
van werknemers. Ook kosten ze tijd die nodig is voor
productieve taken en ondermijnen ze het vertrouwen van
werknemers in de organisatie wanneer belangrijke gegevens
of bestanden verloren gaan of zelfs toegang tot apparaten
onmogelijk wordt. Dat geldt met name als ze te maken krijgen
met zoekgeraakte of gestolen mobiele devices. Dit vaak
voorkomende probleem kan een tijdelijk ongemak vormen of
een groot probleem, afhankelijk van de locatie van mobiele
devices van je organisatie en de opties voor het op afstand
wissen van gegevens.
Kleine en middelgrote bedrijven (MKB) zijn vooral kwetsbaar.
Van het totale aantal cyberaanvallen is 43% namelijk gericht
op organisaties uit dit segment.4 Hoe komt dit? Dit komt
doordat veel middelgrote en kleine bedrijven over het
algemeen minder beveiligd zijn dan grotere ondernemingen,
maar ook doordat criminelen ze dankzij automatisering
op grote schaal kunnen aanvallen.4
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EU General Data Protection Regulation-portal (GDPR). http://www.eugdpr.org/eugdpr.org.html
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CSO, Why criminals pick on small business, januari 2015. https://www.csoonline.com/article/2866911/
cyber-attacks-espionage/why-criminals-pick-on-small-business.html

Je kunt de audit al met een paar voor de hand liggende vragen uitvoeren. Waar worden je
bedrijfsdata opgeslagen en hoe maak je er back-ups van? Hoe delen werknemers momenteel
de toegang tot bestanden en gegevens? Hoe kan je organisatie de toegang tot vertrouwelijke
gegevens beheren? En hoe maakt je organisatie back-ups van gegevens op de mobiele devices
van werknemers of beveiligt je organisatie deze op andere wijze?

Houd rekening met nalevingsverplichtingen
Afhankelijk van de branche waarin je werkzaam bent, moet je je aan de industriestandaarden
houden. Daarnaast zal de General Data Protection Regulation (GDPR) van de EU in mei 2018 van
kracht worden. Deze vormt de grootste wijziging in de gegevensbeschermingswetgeving in meer
dan 20 jaar en verleent personen die in de EU gevestigd zijn meer rechten over de informatie
die je over hen hebt opgeslagen (ongeacht of je organisatie zich in de EU bevindt). Als je je niet
aan deze rechten houdt of onzorgvuldig te werk gaat op het gebied van gegevensbescherming,
kunnen je aanzienlijke boetes te wachten staan of kun je klanten mogelijk niet de service
verlenen die ze verdienen en verwachten. Daarom moet je hierop voorbereid zijn.5

Wijs resources toe
We raden je aan om iemand verantwoordelijk te maken voor naleving van je verplichtingen op grond
van de GDPR en voor gegevensbescherming in het algemeen. Veel organisaties in het MKB ontbreekt
het aan de tijd, financiële middelen en kennis om uitgebreide beveiliging te implementeren.6

GDPR

De
stappen
die je
kunt
nemen

Voer een audit voor beveiliging van bedrijfsdata uit

Bekijk apparaatbeheer afzonderlijk
Ga na hoeveel werknemers apparaten hebben met bedrijfsdata, hoe die apparaten worden
bijgewerkt om nieuwe beveiligingsrisico's te verkleinen en of er speciale overwegingen gelden
(zoals in verband met naleving van voorschriften) voor je organisatie. Als je nieuwe apparaten
voor werknemers koopt, moet je op zoek gaan naar apparaten die zijn ontworpen voor zo groot
mogelijke beveiliging en die goed werken in combinatie met de productiviteitsoplossingen
die je kiest.

03

2

Kies tools die
werknemers
samenbrengen, waar
ze ook werken
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Forrester Research, The Way We Work: A Mobile, Collaborative Workforce Needs an Accessible
and Flexible Toolkit, januari 2017.
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Dimensional Research, maart 2014, geciteerd in Microsoft, 7 Ways to Work Smarter in the Cloud.
https://clouddamcdnprodep.azureedge.net/asm/593113/Original

De meeste werknemers zien het belang van samenwerking
in: volgens onderzoek van Forrester is 56% van mening
dat verbeterde samenwerking voordelen oplevert voor de
klant.7 En in een enquête van Dimensional Research onder
300 IT-professionals die werkzaam zijn in het MKB zei 97%
dat toegang tot gegevens en toepassingen vanaf elke plek
en op elk moment werknemers effectiever maakt.8
Sociale technologieën kunnen een aanzienlijk verschil
uitmaken op het werk. Veel organisaties die ze inzetten
zien een duidelijke verbetering in projectsamenwerking
en gebruikers zelf zijn van mening dat sociale technologie
samenwerking op externe locaties verbetert.

97% vindt dat toegang
tot gegevens en
toepassingen vanaf elke
plek en op elk moment
werknemers effectiever
maakt.
8
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Beoordeel je huidige technologie
Hoe helpen de technologische tools en devices je werknemers bij productief werken,
contact leggen en samenwerken met mensen binnen én buiten je organisatie?
Kunnen ze gegevens delen en samenwerken aan documenten op elk apparaat
zonder problemen met versiebeheer?
Kunnen online-vergaderingen snel en gemakkelijk worden belegd?

Verkrijg inzicht in je behoeften op samenwerkingsgebied
Vraag je werknemers uit te leggen hoe ze samenwerken en welke tools ze daarbij
zouden willen gebruiken, ongeacht of je die momenteel al aanbiedt. Het doel moet zijn
om de functies te ontdekken die ze belangrijk vinden, maar die je organisatie niet biedt.
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Neem de balans werk/
privéleven serieus
en zet stappen die je
inzet ondersteunen
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Society for Human Resource Management, Employee Job Satisfaction and Engagement:
The Doors of Opportunity Are Open, 2017.
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https://www .cio.com/article/3206277/mobile-wireless/meeting-the-demands-of-a-mobileworkforce.html quoting Gartner
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CIO op.cit.

Een evenwicht bereiken tussen werk- en thuisverplichtingen is
vandaag de dag enorm belangrijk voor jou en je werknemers,
met name gezien de gevarieerde samenstelling van het
moderne personeelsbestand. De balans tussen werk en
privéleven komt zelfs op de tweede plaats na beloning als
beweegreden voor het zoeken naar een nieuwe baan.9
Eén van de manieren waarop je de balans tussen werk en
privéleven kunt aanpakken, is door je werknemers de controle
te geven over hun planning en taken, zodat ze ook onderweg
en extern kunnen werken, op de apparaten van hun voorkeur.

Een grote meerderheid
van werknemers moet
regelmatig van apparaat
wisselen om slechts één
taak te voltooien.
10

Dat is iets waaraan ze gewend zijn geraakt en dat ze zelfs
verwachten. Gartner meldde in 2015 dat medewerkers
gemiddeld drie verschillende apparaten gebruiken bij hun
dagelijkse werkzaamheden. Uit dit onderzoek bleek ook dat
een grote meerderheid van medewerkers regelmatig van
apparaat moet wisselen om slechts één taak te voltooien10,
terwijl volgens een online artikel van CIO 94% van millennials
van mening is dat samenwerking van 'cruciaal belang' is voor
hun werk11.

06

De
stappen
die je
kunt
nemen

Stel beleidsregels in die helder en consistent zijn en eerlijk
worden toegepast
Je moet zelf beleid implementeren dat de bedrijfscultuur voor flexwerken, extern
werken en andere planningsopties tot uitdrukking brengt. Wat werknemers het
belangrijkst vinden, is dat ze de regels kennen en kunnen waarnemen dat ze eerlijk
worden toegepast.

Bied een toolset voor extern werken
Stel vast wat voor soort technologie je nodig hebt om extern werken net zo doelmatig
te maken als werken op kantoor. Dit kan zaken omvatten als een eenvoudig
toegankelijke document- en gegevensopslag, samenwerkingstools, zoals gedeelde
agenda's en teamsites, en een keuze aan communicatiehulpmiddelen, zoals e-mail,
een intranet, videovergaderingen en instant messaging. Houd ook rekening met
apparaten, waaronder devices die je zelf beschikbaar hebt en apparaten die je
medewerkers gebruiken op grond van het BYOD-beleid (Bring Your Own Device). Zorg
dat ze mobiliteit mogelijk maken zonder dat de beveiliging wordt verzwakt en dat ze
naadloos kunnen samenwerken met de andere werkapplicaties en -tools die je kiest.
Via een verbonden en gesynchroniseerd ecosysteem van apps, devices en gegevens
kan je team vanaf elke locatie ter wereld toegang krijgen tot wat het nodig heeft.
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Kies oplossingen
die eenvoud en
gebruiksgemak
bieden

Bij het selecteren van de tools voor samenwerking en
extern werken beschik je over verschillende opties. Moet
je vertrouwen op een verzameling toepassingen met
één enkel doel of op zoek naar een geïntegreerde set
oplossingen van één leverancier?
Dat antwoord hangt in de meeste gevallen af van
één belangrijk punt. Als je meerdere apps van allerlei
verschillende leveranciers kiest, draag je niet bepaald
een oplossing aan voor de veelgehoorde klachten onder
medewerkers over het afstemmen van planningen,
de moeilijkheden om de juiste mensen of resources
voor een taak te vinden, hoe lastig het kan zijn om aan
dezelfde versie van een document te kunnen werken of om
eenvoudigweg te kunnen profiteren van dezelfde naadloze
ervaring op meerdere apparaten.
Je succes hangt van je medewerkers af. Ze moeten de
middelen in handen krijgen om ambitieuze plannen
te smeden en hun beste werk te kunnen leveren. Een
geïntegreerde oplossing voldoet niet alleen aan deze
behoefte, maar vertegenwoordigt ook op langere termijn
meer waarde, zodat jij je kunt richten op de bedrijfskritieke
taken en geen tijd kwijt bent aan problemen in verband met
niet-samenhangende systemen.
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Kies een methodische aanpak bij de keuze van je tools
Na het verzamelen van de feedback van de werknemers over je huidige
bedrijfstechnologie, maak je een lijst van de mogelijkheden en de zakelijke problemen die
ermee moeten worden opgelost. Dat betekent dus niet dat je naar specifieke toepassingen
kijkt die je nodig hebt.

Zoek geïntegreerde oplossingen in de cloud
en denk na over de voordelen die ze bieden
Voer onderzoek uit naar oplossingen die deze mogelijkheden bieden, evenals gedeelde
gegevens en resources, zodat werknemers over een naadloze ervaring kunnen beschikken
zonder dat ze zich aan en af moeten melden bij allerlei apps en op zoek moeten naar
informatie in onsamenhangende systemen.
Als je je organisatieprocessen vereenvoudigt, verhoog je de productiviteit van je
werknemers. Met een eenvoudig te beheren en een holistische, voor de organisatie als
geheel in de cloud vastgelegde configuratie kun je functies en instellingen op één plek
opslaan. Daarmee verwijder je complexiteit, dankzij eenmalige aanmelding voor alle
services en apparaten. Werken vanaf elke locatie wordt hierdoor veel eenvoudiger.
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Richt je op de
kwaliteit van het
resultaat, ongeacht
waar werknemers
werken

12

Moderne productiviteitstools in de cloud hebben geleid
tot een radicale verschuiving in het denken over waar en
wanneer mensen werken. Dat is niet zo verwonderlijk, want
88% van medewerkers werkt tijdens een typische werkweek
vanaf twee of meer locaties, terwijl 21% zelfs vanaf drie of
meer locaties werkt.12
Toch is het belangrijk om na te gaan hoe je
bedrijfstechnologie presteert als deze letterlijk onderweg is.
Kunnen je medewerkers overstappen van laptop op tablet
op smartphone terwijl ze aan hetzelfde document werken,
in het vertrouwen dat ze altijd de meeste recente versie van
hun werk te zien krijgen? Kunnen ze er zeker van zijn dat elk
lid van hun team een cruciaal document vóór het verlopen
van de deadline ontvangt? Kunnen ze offline werken in de
zekerheid dat hun e-mails, agenda en documenten worden
gesynchroniseerd wanneer ze opnieuw verbinding maken?
Hebben ze toegang tot apparaten die zijn ontworpen voor
de productiviteitsoplossingen op je keuzelijst? En kunnen
zij - en jij - erop vertrouwen dat wat ze ook gebruiken en
waar ze ook zijn, de gegevens die ze raadplegen en creëren
ook veilig zijn?

88% van werknemers
werkt tijdens een
typische werkweek vanaf
twee of meer locaties.
12

Forrester Research, The Way We Work: A Mobile, Collaborative Workforce Needs
an Accessible and Flexible Toolkit, januari 2017.
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Maak mobiliteit een prioriteit
Evalueer elke bedrijfstoepassing in heel eenvoudige termen. Komt de mobiele ervaring
overeen met de desktopmogelijkheden? Kan die ervaring op elk mobiele device worden
bereikt dat jij en je werknemers gebruiken? Het is aan te raden om mobiele devices te
kiezen die optimaal kunnen profiteren van de mogelijkheden van die bedrijfstoepassingen.

Offline is net zo belangrijk als online
Een toepassing moet offline even goed werken als online. Kunnen werknemers
gewoon hun e-mails, contactpersonen en agenda raadplegen? Hebben ze toegang tot
documenten en kunnen ze die bewerken? Als een apparaat opnieuw online verbinding
maakt, wordt alles dan naadloos gesynchroniseerd en bijgewerkt, en kunnen je gebruikers
erop vertrouwen dat dit allemaal veilig gebeurt als dat het geval is?
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Waarom is
integratie zo
belangrijk?

Complete beveiliging

Eenvoudiger beheer

Als je één organisatie kiest voor je productiviteitstoepassingen,
beschik je over de luxe van één paneel om beveiliging te beheren.
Met een oplossing in de cloud kunnen beveiligingsupdates direct
worden gedistribueerd zonder dat je je zorgen hoeft te maken over
het uittesten van patches en nieuwe softwareversies.

Wanneer je organisatie groeit en je meer toepassingen moet
toevoegen, kan dit tot grotere problemen leiden. Routinematige
beheertaken als beveiligingspatches, updates, verbindingen
met gegevensbronnen en het beantwoorden van de vragen
van gebruikers kunnen al snel veel tijd en resources kosten.

Met de juiste oplossing kun je bedrijfsgegevens op alle
apparaten beveiligen, zelfs op de privé devices van je werknemers.
Met automatische beveiligingsupdates heeft je organisatie
een beveiligingspartner die altijd is ingeschakeld.

Met een vereenvoudigd beheersysteem wordt onnodige
complexiteit verwijderd dankzij eenmalige aanmelding voor
álle services en apparaten, zodat werken vanaf elke willekeurige
locatie eenvoudiger wordt.

Eenvoudiger onderhoud

Flexibele, schaalbare prijzen

Een centrale beheeraanpak in de cloud zorgt ervoor dat je
apparaten naadloos en eenvoudig up-to-date kunt houden met
de nieuwste beveiligingsupdates en innovaties voor functies, in
een tempo dat jou uitkomt. Je kunt erop vertrouwen dat alles goed
verloopt, en je werknemers weten dat ze altijd met de nieuwste en
allerbeste productiviteitsoplossingen werken.

Met een geïntegreerde cloudoplossing beschik je over één
tarief per gebruiker per maand, en die kosten kunnen op- of
neergeschaald worden, afhankelijk van je personeelsbehoeften.
Dat betekent dat je je geen zorgen meer hoeft te maken over
investeringen in lokale technologie die je moet onderhouden,
of je facturen in de gaten moet houden voor al die verschillende
tools die je gebruikt.
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Voelt je organisatie zich veilig, zodat je
mensen ambitieus durven denken?
Het is niet bepaald eenvoudig om een bedrijf in het MKB te runnen. Daarom is het zo
belangrijk dat je de manieren ontdekt om je bedrijfsvoering te vereenvoudigen en je je
werknemers via technologie ondersteunt. Zo kun je tijd en financiële middelen vrijmaken
voor groei en zakelijke mogelijkheden, in de wetenschap dat je voortbouwt op een stevige
basis van beveiligde gegevens en devices.
Als je de juiste technologie kiest, los je niet slechts één probleem op. Je pakt in één keer
een groot aantal uitdagingen voor effectieve samenwerking, ondersteuning van mobiel
personeel en het beveiligen van je bedrijfsgegevens aan. En het allermooiste: als je deze
problemen oplost, kan dat een directe impact hebben op de mate waarin je werknemers
zich gesteund voelen om hun allerbeste werk te leveren.
Overweeg Microsoft 365 Business om je organisatie op weg te helpen naar succes.
Microsoft 365 Business vormt een combinatie van mogelijkheden voor productiviteit,
beheer en beveiliging in één geïntegreerde oplossing die betaalbaar, eenvoudig te
beheren en speciaal ontwikkeld is voor groeiende organisaties als de jouwe.

Lees meer informatie over Microsoft 365.
Abonnementen en prijzen bekijken »
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