
Wij maken je 
digitale werkplek 

leuker!



Wat wij doen?



Programma

13:00 - 13:30  Inloop
13:30 - 14:00 JSR | Welkom & Introductie
14:00 - 14:45 VenVN | Modern samenwerken binnen Teams
14:45 - 15:15 Pauze
15:15 - 16:00 Allinq | Meer grip op de projecten in uitvoering
16:00 - 16:45 VMI | Meer inzicht in het totale projectportfolio middels Power BI
16:45 - 17:30 Borrel en netwerken



We helpen je naar die leukere werkplek

> Top down

> Klassiek

> Exchange

> SharePoint

> Office
> Gecontroleerd (VDI)

> Beheerd (applicaties)

> Gesloten

> CapEx

1. On Premise

> Top down

> Moderne ervaring

> Automatisch updaten

> Meerdere producten

> Op/CapEx (Hybride)

> Beveiligd

> Delen gewaardeerd

2. Online

> Organisch

> Zelfservice

> Geïntegreerde producten

> Decentraal

> Beveiligd & beheerd in 

kaders

> Open, tenzij

> Getraind en vaardig

> OpEx

> Delen is een gewoonte

3. Moderne Werkplek
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De moderne werkplek 

    

Teams 
Modern samenwerken 

in teams. Chat 
gedreven 

OneNote 
Notities vastleggen  

en delen met 
collega’s 

Outlook 
E-mail versturen  

en agenda  
beheren 

OneDrive 
Persoonlijke- of 

afdelingsdocumenten 
opslaan 

 

    

Word 
Werken in Word 

Online en desktop 
versie 

Excel 
Werken met 

geavanceerde 
spreadsheets 

 PowerPoint 
Werken in PowerPoint 
Online en de desktop 

versie. 

SharePoint 
 Archief met  

meta-data op 
afdelingsdocumenten 

 

Project Power BI


		

		

		

		



		Teams

Modern samenwerken in teams. Chat gedreven

		OneNote

Notities vastleggen 

en delen met collega’s

		Outlook

E-mail versturen 

en agenda 

beheren

		OneDrive

Persoonlijke- of afdelingsdocumenten opslaan



		



		

		

		

		



		Word

Werken in Word Online en desktop versie

		Excel

Werken met geavanceerde spreadsheets

		 PowerPoint

Werken in PowerPoint Online en de desktop versie.

		SharePoint

 Archief met 

meta-data op afdelingsdocumenten
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Wij helpen onze klanten daadwerkelijk verder

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.profit4sf.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2Fboels.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.profit4sf.nl%2Fproject%2Fboels%2F&docid=jkIbwILrCOEeiM&tbnid=9t_iSFwocW840M%3A&vet=10ahUKEwjR5Y-3v7HhAhXOZlAKHRayBokQMwg9KAIwAg..i&w=300&h=300&bih=967&biw=1920&q=boels&ved=0ahUKEwjR5Y-3v7HhAhXOZlAKHRayBokQMwg9KAIwAg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia.licdn.com%2Fdms%2Fimage%2FC4D0BAQElGNAelLPEGg%2Fcompany-logo_200_200%2F0%3Fe%3D2159024400%26v%3Dbeta%26t%3Db2cF__oAzSnkZVuGxBZFCNujxznVhanN6quQtksFltI&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fz-hlke-group&docid=03y35tdSIuCQKM&tbnid=aWA1N0QduuajrM%3A&vet=10ahUKEwjawKfsv7HhAhXPKlAKHXRtCpIQMwg3KAAwAA..i&w=200&h=200&bih=967&biw=1920&q=zuhlke&ved=0ahUKEwjawKfsv7HhAhXPKlAKHXRtCpIQMwg3KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.wur.nl%2Fupload_mm%2F6%2F1%2F7%2F02ff08c3-0f79-4dd0-b3e9-6a96ff4a9c72_LogoHendrixGenetics_17871b88_490x330.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.wur.nl%2Fen%2Fwageningen-university%2Fcareerday%2FParticipating-organisations-2019%2FHendrix-Genetics.htm&docid=qgSGjQXIypri2M&tbnid=uSbeeRQWSrY4_M%3A&vet=10ahUKEwirl-qkv7HhAhXHZVAKHWaCDCsQMwg-KAAwAA..i&w=490&h=330&bih=967&biw=1920&q=hendriks%20genetics&ved=0ahUKEwirl-qkv7HhAhXHZVAKHWaCDCsQMwg-KAAwAA&iact=mrc&uact=8


JSR: Work Smarter | Keep Control
JSR helpt je organisatie slimmer gebruik te maken van Office 365

www.jsr.nl 

Samenwerken aan 
Innovatie

Slimmer werken met 
Office 365

Portfoliomanagement: 
grip op projecten

Communiceren in (huis)stijl 



Samenwerken 
aan innovatie



Innovatie is essentieel!

Innovatie is essentieel om als organisatie te kunnen voortbestaan. 
Immers, stilstand is achteruitgang.

Biedt een aantrekkelijke 
werkomgeving

Zorg voor betrokken 
werknemers

Zorg dat je concurrerend  
bent én blijft

Verbeter je 
dienstverlening

Verlaag 
operationele kosten

Ontwikkel 
nieuwe producten



Ontwikkel een innovatieproces



En zorg voor borging en ondersteuning





Slimmer werken 
met Office 365



Microsoft Teams: startpunt voor samenwerking



Iedere team is anders



Slimmer en 
effectiever 

samenwerken met 
Teams



Communiceren 
in (huis)stijl?



Huisstijl ontwikkeling



PowerPoint



Word



› Digitaal handboek
› Social intranet
› Banners

Andere voorbeelden



grip op 
projecten

Portfolio-
management



Grip op project- en portfoliomanagement



Alle projecten inzichtelijk



Hoe krijg je grip 
op je totale 

projectportfolio? 



Grip op je projectportfolio



Hoe Power BI zorgt 
voor grip op alle 
projecten en de 

schaarse resources



Het wordt nog 
leuker


Ontwikkelingen



Modern Work Management 

Moderne problemen
Het werk gebeurt 

overal en 
Altijd. We raken 

het overzicht kwijt

Onze teams kiezen 
hun eigen tools 
om te werken 

zoals zij dat willen

Onze parttime PM’s
en millenials

willen eenvoudige en 
visuele tools

Onze business processen 
worden door 

verschillende systemen
ondersteund

Een eenvoudige security 
of platform issue kan het 

gehele bedrijf schade 
toebrengen

Transparant

Krijg het totaal overzicht: 
al het werk, van taak tot 
portfolio uit verschillende 

systemen inzichtelijk

Veelzijdig

Werk samen aan 
projecten met flexibele 
methodieken binnen de 

bekende omgeving

Intuïtief

Snel aan de slag 
met een eenvoudige 

en intuïtieve 
interface

Geïntegreerd

Ondersteun jouw 
business processen 

allemaal binnen één 
platform

Compliant

Ontwikkel met 
vertrouwen in een veilig, 

betrouwbaar en 
schaalbare platform

Moderne oplossingen



We zien nu vaak maar een deel



Project Online
Roadmaps

Project for the Web

Azure Boards Applicaties en integraties

PowerApps, Power BI & 
Power Automate

Resources, Financials, Sales Teams, Planner, To-do, Outlook

Alles komt uiteindelijk samen



Wat als dit nu allemaal in één platform zit?



Project for the Web integratie Dynamics 365



Waardoor je meer en actueel inzicht krijgt



Inzicht in de strategische 
richting van de 
projectportfolio

Portfolio-
management 



PowerApps



Still need to know more?

Spreek een van ons aan tijdens de pauze of borrel

Iedere maand een nieuwe webinar:
o PPM, ideation, huisstijl, PowerBI

Volg een training of workshop:
o Introductie Office 365 apps, Teams, Windows 10
o Planner, Project Online, Power BI, Power Apps

5 maart a.s. webinar ”Hoe ontketen je innovatiekracht bij je medewerkers?”:
o Hoe zorg je dat innovatie centraal staat!
o Hoe ontketen je innovatiekracht
o De juiste tooling
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