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Gepersonaliseerde startpagina

Lucrasoft Cloudwerkplek 365 (LCW 365) brengt alle 

applicaties naar één online startpagina. Hoe deze 

eruit ziet? Dat kunnen we samen bepalen.

De werkplek, ook wel startpagina genoemd, kan per 

afdeling verschillen op basis van toegangsrechten 

en benodigde applicaties waarmee gewerkt wordt. 

Door de verschillende abonnementen kun je een 

omgeving kiezen die past bij de fase van jouw bedrijf.

CLOUDWERKPLEK
LUCRASOFT CLOUDWERKPLEK 365

Waarom overstappen op LCW 365?

 � Duidelijkheid over de ICT-kosten

 � Vervanging/verlaging van de huidige kosten

 � Bereikbaar op ieder apparaat

 � Mobiele werkomgeving

 � Plaatsonafhankelijk werken

 � Geschikt voor iedere bedrijfsgrootte

 � Toekomstbestendig

Lucrasoft Cloudwerkplek 365 (LCW 365) brengt alle applicaties naar één online startpagina. Hoe 

deze eruit ziet? Dat kunnen we samen bepalen en kan zelfs per afdeling verschillen op basis 

van toegangsrechten en benodigde applicaties waarmee gewerkt wordt. Door de verschillende 

abonnementen kun je een omgeving kiezen die past bij de fase van jouw bedrijf. 

Bedrijfsapplicaties

Hoewel steeds meer van ons werk online en via de 

cloud gaat, is wellicht nog niet alle bedrijfssoftware 

gereed voor een complete digitale stap. Denk 

aan maatwerk boekhoudprogramma’s, offline 

planningssoftware of programma’s voor monteurs.

Ook deze zogenoemde PaaS-applicaties kun je 

samenbrengen in de Lucrasoft Cloudwerkplek 365. 

Hierdoor is de software vanuit de gepersonaliseerde 

startpagina voor de gebruiker eenvoudig te bereiken.

Verschillende mogelijkheden

Binnen de Lucrasoft Cloudwerkplek 365 kun je per 

afdeling of gebruikersgroep een pakket kiezen. 

Hierdoor kun je het afstemmen op de behoefte en 

tegelijk de kosten efficiënt en laag houden.
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Online Office applicaties

In de Online Basis user en Online Premium user 

zitten de online Office applicaties inbegrepen. Dit 

bevat onder andere de online versies van Word, 

PowerPoint en Outlook. Deze applicaties openen 

dan in jouw internetbrowser. 

Lokale Microsoft 365

Bij de Power en Power+ user zit de mogelijkheid tot 

lokale Microsoft 365 applicaties.

Bij het openen van de lokale applicaties, verschijnt 

het venster van de applicatie zelf. Hierbij werk je dus 

in bijvoorbeeld Excel in plaats van in de browser.

De functionaliteiten van de online en lokale 

applicaties zijn hetzelfde en de gebruiker kan de 

bestanden in de bedrijfs- of persoonlijke cloud 

opslaan.

Verschillende pakketten combineren

Welk abonnement bij de verschillende groepen 

passen, is afhankelijk welke functies zij nodig hebben. 

Door te combineren houd je de kosten efficiënt en 

laag. We hebben vier verschillende pakketten waaruit 

je per groep kan kiezen:

 � Online Basis user

 � Online Premium user

 � Power user

 � Power+ user

Mocht je er niet uitkomen, kijken we graag mee welke 

variant nodig is bij welke groep.

Online Basis user

Voor gebruikers die alles online kunnen en alleen 

Microsoft 365 en web applicaties nodig hebben.

 � Gepersonaliseerde Cloudwerkplek 

 � Bestanden en mail online 

 � Online office applicaies 

 � Basis support*

 

Vanaf 12,60 per gebruiker per maand

Online Premium user

Voor gebruikers die alles online kunnen met de 

Microsoft 365 applicaties en nog eventuele business 

applicaties

 � Gepersonaliseerde Cloudwerkplek 

 � Bestanden en mail online 

 � Online office applicaies 

 � Business applicaties 

 � Basis support*

 

Vanaf €15,30 per gebruiker per maand
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Basis support*

Bij ieder pakket ontvang je een basis support 

ondersteuning. Hierbij kun je onze Support Engineers 

bellen bij vragen of eventuele problemen. 

Het is mogelijk om deze support uit te breiden en te 

upgraden naar ICT Compleet. Dit is een maatwerk ICT 

oplossing voor een vast bedrag. Wij zorgen dan voor 

het beheer en monitoring van jouw ICT omgeving en 

staan paraat voor vragen van jou en jouw collega’s. 

Prijzen en voorwaarden van ICT Compleet zijn op aanvraag

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Rick en Prewesh denken graag mee in een passende 

Lucrasoft Cloudwerkplek 365 voor jouw bedrijf!

Wil je hier meer van weten of direct aan de slag? 

Neem dan contact op via info@lucrasoftictbeheer.nl 

of bel naar 078 68 11 505.

Power user

Voor gebruikers die alles online en lokaal willen 

kunnen met de Microsoft 365 applicaties en business 

applicaties. 

 � Gepersonaliseerde Cloudwerkplek 

 � Bestanden en mail online 

 � Online office applicaies 

 � Business applicaties 

 � Lokale Microsoft 365 mogelijkheid

 � Basis support*

Vanaf €26,30 per gebruiker per maand

Power+ user

Voor gebruikers die alles online en lokaal willen 

kunnen met de Microsoft 365 applicaties, business 

applicaties en geïntegreerde apps.

 � Gepersonaliseerde Cloudwerkplek 

 � Bestanden en mail online 

 � Online office applicaies 

 � Business applicaties 

 � Lokale Microsoft 365 mogelijkheid

 � Geïntregeerde apps

 � Basis support*

Vanaf €29,00 per gebruiker per maand

De Lucrasoft Cloudwerkplek 365 is 

geschikt voor iedere bedrijfsgrootte. Je 

kunt een pakket per gebruikersgroep 

kiezen om de kosten efficiënt en laag te 

houden.
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va €12,60 va €15,30 va €26,30 va €29,00 


