
Hybrid Workspace 365

De moderne werkplek of digital workspace is een manier om de effectiviteit en efficiency te verhogen. De 

nieuwe generatie medewerkers wil technologie die steeds krachtiger en intuïtiever werkt en die anticipeert 

op wat zij daadwerkelijk nodig hebben. 

De impact van Hybrid Workspace 365 
De verwachtingen qua werk, devices, apps en security 
veranderen. Hybrid Workspace 365 is een flexibel en veilig 
platform waar je kunt samenwerken en innoveren, ongeacht 
locatie, applicatie, device en cloud omgeving. Dit toekomstige 
werken vertaalt zich naar elementen in werkervaring, 
bedrijfsresultaat, sociaal netwerk en content management:

Werkervaring
• Alle apps en content op één plek
• Consistente ervaring op persoonlijke of zakelijke device
• Veilige eenmalige aanmelding vanaf elke locatie

Bedrijfsresultaat
• Maximaliseer de betrokkenheid en productiviteit van 
 medewerkers
• Bevorder winstgevendheid door 100% focus op uw business
• Stimuleer medewerkers en bevorder innovatie

Sociaal netwerk
• Relevante content veilig delen met collega’s
• Medewerkers binden met medewerkers

Contentmanagement
• Bedrijfscontent veilig aanbieden aan medewerkers
• Medewerkers binden aan de organisatie

De voordelen van Hybrid Workspace 365
• De ideale start van de dag

Een gepersonaliseerde digitale werkplek met alleen die 
content die voor desbetreffende medewerker van belang is. 

• Medewerkers en security staan centraal
De gebruiker kiest zelf op welk device er met wie wordt 
samengewerkt, het bevordert het social netwerk en 
vermindert niet relevant dataverkeer. Single sign-on voor 
optimaal gebruikersgemak op een veilig IT-netwerk.

• Eenvoudige implementatie door goede onboarding
ICT Spirit zorgt met het onboarding team voor een vloeiende 
implementatie voor elke medewerker in jou organisatie.

• Projectmatige samenwerking intern én extern
Hybrid Workspace 365 heeft eenvoudige tools zoals Teams 
om samen te werken, zowel extern als intern. 

• Eén portal voor al je apps
Hybrid Workspace 365 geeft toegang tot Office365 én alle 
apps die nodig zijn om je werk te kunnen doen. Dit kunnen 
ook legacy applicties zijn, on-premise of in de cloud.

Jouw ideale platform bestaat al
ICT Spirit maakt dé unieke Hybrid Workspace 365 voor jouw 
organisatie, in feite bestaat het al. Wij plaatsen de bouwstenen 
op de juiste plek en zorgen er voor dat al jouw collega’s er goed 
in kunnen werken. 

Wil je weten hoe Hybrid Workspace 365 jouw organisatie gaat 
veranderen? Maak een afspraak voor een gratis demo bij jou 
op kantoor. Mail naar verkoop@ictspirit.nl of bel 053 852 77 77. 
Welkom bij ICT Spirit.
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