Gratis 1e lijns zorg thuiswerkomgeving binnen 15 minuten
Wat we voor jou doen:
•

•

•

We doen veel voor je in de gratis versie. Maar

Via het Smarter 365 platform regelen we

om snel aan de slag te gaan en keuzevrijheid te

binnen 15 minuten – op afstand – jouw basis

houden, wordt er geen bedrijfsdata gemigreerd.

1e lijns zorg thuiswerkomgeving in.

Met onderstaande tips is dat geen probleem.

Samen met jou voeren we de eerste 5 zorg
collega’s op. De rest van de gebruikers

Kan ik bij mijn mail?

kun je hierna zelf toevoegen.

Ja, je kunt gewoon mail blijven ontvangen en

Je krijgt 1 maand gratis licenties, dit regelen

sturen. Dit doe je door je mail automatisch te

wij voor je. Geen tijdsstress – voordat deze

laten doorsturen naar je tijdelijke e-mailadres

periode afgelopen is, neemt een van onze

in je thuiswerkomgeving.

medewerkers contact op met de vraag of
je verder wilt of dat je terug wilt naar de

Kan ik met mijn documenten en bestanden

oude situatie.

blijven werken?
Ja, want je krijgt gratis schijfruimte. Belangrijke

Yes! Met deze stappen is in 15 minuten je basis

bestanden kun je vanuit jouw bedrijfsnetwerk

1e lijns zorg thuiswerkplek al gereed.

uploaden naar OneDrive. Zo kunnen jij en je
collega’s samen veilig verder blijven werken aan

Wat krijg je:

•

Smarter 365 Essentials (1 maand gratis
licentie). Met dit platform kun je gemakkelijk

Kan ik met Word, Excel, PowerPoint werken?

gebruikers toevoegen, licenties beheren en

Ja, al deze applicaties zijn beschikbaar – en meer

nog veel meer.

dan dat. Je beschikt ook over Teams, zodat je

Microsoft 365 business (1 maand gratis

online kunt vergaderen en chatten. Als je wilt,

licentie) met daarin:

mag je al die applicaties op je PC, laptop, tablet

◦   Microsoft Teams voor online chatten
en vergaderen;

én smartphone installeren. Maar je kunt ook
gewoon in je webbrowser werken.

◦   Microsoft Outlook om te e-mailen;
◦   Microsoft Office applicaties (zoals
Word, Excel en PowerPoint);
◦   Microsoft OneDrive voor het veilig

Kan ik onbeperkt gebruikers toevoegen?
Ja, dat kan. Microsoft limiteert echter het aantal
gratis proeflicenties tot 25. Afhankelijk van de

delen van en samenwerken aan jouw

gekozen Microsoft licentie, betaal je voor iedere

bedrijfsbestanden.

extra gebruiker een x bedrag. Voor Smarter 365
is het aantal gebruikers ongelimiteerd.
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•

jullie belangrijke documenten.

