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Microsoft Teams is een krachtig gereedschap om efficiënt samen te werken met collega’s en externen, mits 

het gebruik aansluit bij de werkwijze van kantoor, Teams hierop is ingericht en medewerkers kennis hebben 

van deze nieuwe manier van werken. Daarom is het essentieel om een solide basis te leggen met duidelijke 

instructies én de juiste technische en compliance instellingen. 

Hoe helpen we je?  

Tijdens een interactieve sessie kijken we samen hoe Teams de processen binnen je organisatie kan 

ondersteunen. DOCCO zal haar ervaring met diverse inrichtingen binnen andere kantoren met je delen en 

je helpen om de juiste vorm voor jouw organisatie te kiezen én op te zetten. We laten je zien waar je op 

moet letten bij de inrichting van Teams. 

Op basis van de gewenste toepassing voor jouw organisatie stellen we de technische inrichting en 

compliance instellingen in. Daarna zetten we de verdere inrichting voor Teams gezamenlijk op en gaan we 

aan de slag om Teams in te zetten binnen je organisatie. Hierbij is het belangrijk collega’s enthousiast te 

maken en uit te leggen hoe je op een andere manier (nog beter) kunt samenwerken. In een kantoor 

specifieke training wordt daar uitgebreid aandacht aan besteed, uiteraard naast functionele uitleg.  

Op deze manier is de inrichting en inzet van Teams toegespitst op de werkwijze binnen jouw kantoor en 

heb je een solide basis voor techniek, compliance en functionaliteit.  

 

Technische package 

Twee sessies van twee uur online (via Microsoft Teams) of vier uur op locatie (exclusief reiskosten) 

✓ Licentiecheck & technische inventarisatie 

✓ Configuratiecheck 

✓ Doornemen compliance-inrichting* 

✓ Samen instellen compliance-settings m.b.v. IT-leverancier  

* vanwege de snelle doorontwikkeling van Microsoft Teams kunnen geen rechten worden ontleend aan de compliance 

instellingen, dit blijft een actief beheerproces voor het kantoor 

 

Functionele package - gebruikers 

Twee sessies van twee uur online (via Microsoft Teams) of vier uur op locatie (exclusief reiskosten) 

✓ Check configuratie 

✓ Opzet ingebruikname langs vier assen (hoe gaan we wat inzetten) 

✓ Gebruikerstraining/interne webinar        

 

Meer informatie of gelijk inplannen? 

Neem contact op met Mirjam van Wolde via 0318-830376 of mirjam@docco.nl. 

         * bij afname van beide packages op één dag ontvang je 10% korting 

€ 520,-* 

€ 520,-* 
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