5

redenen om voor
Teams te kiezen

Microsoft Teams: het ideale startpunt van je werkdag. Want dat onlineplatform biedt je alles
wat je nodig hebt om al je projecten vlot en efficiënt af te werken. Dit zijn de vijf belangrijkste
redenen om voor Teams te kiezen:

1

JE COMMUNICEERT EFFICIËNT
In Teams chat of bel je met interne en externe teamleden. En er is meer: je bereidt eenvoudig
vergaderingen voor, en achteraf staat er een opname voor je klaar. Allemaal in één applicatie. Zo is
samenwerken efficiënt en aangenaam.

2
3

JE HEBT ALLES BINNEN HANDBEREIK
Je deelt er ook documenten om in real time te bespreken zodat
je minder e-mails stuurt. Het handigste: je hebt toegang tot
alle apps van Microsoft en via plug-ins ook tot die van derden.
Je hoeft dus tijdens een vergadering nooit van applicatie te
wisselen.

JE VINDT GEMAKKELIJK JE WEG
Teams is logisch en intuïtief opgebouwd. In enkele klikken
ben je waar je wil zijn. Bovendien pas je je hele dashboard
aan je eigen voorkeuren aan. Zo geef je elke chat-/
vergaderruimte een herkenbaar sjabloon en voeg je je
favoriete plug-ins toe.
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4

JE WEET WAAR ALLES STAAT
Elk gesprek krijgt één thread. Wil je die later opnieuw lezen? Of heb je een gedeeld bestand
nodig? Dan ga je gewoon naar die thread. Zo weet je altijd precies wat je tijdens een vergadering
hebt afgesproken.

5

JE BENT ALTIJD EN OVERAL
OP DE HOOGTE
Ben je onderweg en wil je snel iets controleren? Prima! Je
hebt op al je apparaten toegang dankzij de handige Teamsapp. Voortaan mis je niets meer!

Interesse?
Wil je vandaag nog starten met Microsoft Teams?
Neem dan meteen contact met ons op.

Surface Studio 2
De ultieme creatieve ervaring.
Geef je ideeën de ruimte met
briljante kleuren, spetterende
graphics, snellere processors,
intuïtieve tools en een
verbluffend, instelbaar
28-inch beeldscherm.
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