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Over Open ICT
De afgelopen jaren zijn de technische ontwikkelingen snel gegaan, de typemachine is vervangen door
de tablet. De ontwikkelingssnelheid zal in de toekomst alleen maar toenemen. Dit biedt kansen en
valkuilen. Het wordt voor bedrijven steeds belangrijker om goed geïnformeerde keuzes te maken.
Het benutten van de juiste technische mogelijkheden geeft u de kans om uw concurrentie voor te
blijven.
Wij hebben een oprechte passie voor techniek en vinden het leuk om nieuwe mogelijkheden
hapklaar te maken. Onze betrokkenheid resulteert in veel tevreden klanten met wie we al zo'n tien
jaar dynamisch meebewegen. Voor onze partners zijn wij denkers en doeners, wij hebben de
capaciteit om onze klanten efficiënter te laten werken door toepassing van slimme kostenefficiënte
ICT-oplossingen.

Microsoft Partnership
’s Werelds grootste softwareproducent en onder andere bekend van Windows en Microsoft Office.
Open ICT kan bouwen op jarenlange ervaring en samenwerking met Microsoft. Als Microsoft Partner
kunnen we vrijwel alle Microsoft-oplossingen aanbieden, met uitgebreide technische ondersteuning.
Open ICT heeft de status Microsoft Silver Partner. Onze medewerkers zijn door Microsoft
gecertificeerd en hebben jarenlange ervaring op het gebied van systeem- en netwerkdesign. Dankzij
het Microsoft partnership zijn wij in staat onze klanten optimaal te voorzien van advies en technische
support.

Microsoft 365 Enterprise
Geen lastige licentie-constructies, maandelijkse flexibiliteit en optimale productiviteit binnen uw
organisatie; de Microsoft 365 Enterprise maakt dit mogelijk. Het bestaat uit een aantal
componenten, namelijk:
• Windows 10 Enterprise (E3/E5)
• Office 365 (E3/E5)
• Enterprise Mobility + Security Suite (E3/E5)
Hiermee wordt voorzien in de gehele behoefte voor een veilige, flexibele maar vooral productieve
werkomgeving.
Windows 10 Enterprise (E3/E5)
Windows 10 Enterprise E3 is de nieuwe naam voor Windows 10 Enterprise in het maandelijkse
flexibele licentiemodel. Deze versie biedt toegang tot de Enterprise Edition en exclusieve functies
zoals Credential Guard en Device Guard om optimale veiligheid binnen uw netwerk te garanderen.
Ook biedt het een uitgebreide beheerbaarheid en beheerde gebruikservaring.
Windows 10 Enterprise E5 beschikt over alle functionaliteiten die beschikbaar zijn in het E3 pakket
plus Windows Defender Advanced Threat Protection (Windows Defender ATP). Met deze nieuwe
service kunnen geavanceerde aanvallen op uw netwerk worden ontdekt, onderzocht en worden
uitgeschakeld.
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Office 365
Geen zorgen meer over upgrades, back-ups en een bereikbare helpdesk. Werk waar en wanneer u
dat wilt met Microsoft Office 365 Enterprise. U werkt 24/7 in de Cloud en uw vertrouwde Officeprogramma’s zijn altijd binnen handbereik.
Realtime samenwerken in documenten

Office 365 synchroniseert e-mail, contactpersonen en agenda’s
realtime op verschillende apparaten. U beschikt altijd over de laatste
versie van uw bestanden. Of u nu on- of offline werkt, Office 365
staat 24/7 voor u klaar op uw computer, tablet en telefoon.
Bestanden delen

Werk eenvoudig samen aan
bestanden vanaf elke locatie. Doordat uw bestanden online zijn
opgeslagen kunt u ze gemakkelijk bewerken, organiseren en delen
met anderen. Uw bestanden zijn altijd actueel, dus iedereen heeft
toegang tot de laatste versie.
Online vergaderen

Met onlinevergaderingen hoeft u geen enkele vergadering meer te missen. U maakt eenvoudig
online verbinding waar u ook bent en met het apparaat dat het meest geschikt is. Projecten houdt u
binnen het budget, want met online vergaderen bespaart u op reistijd en reiskosten.
E-mail, agenda en Office op elk apparaat

U heeft altijd en overal toegang tot e-mail, contactpersonen
en gedeelde agenda’s en u kunt op elk apparaat bij uw Officebestanden. Informatie is altijd up-to-date. Blijf in verbinding
met elkaar en verhoog de productiviteit van uw medewerkers
met de vrijheid van overal werken.
Programma’s ook lokaal geïnstalleerd

Bij diverse Office 365-abonnementen installeert u de laatste volledige Officetoepassingen op uw apparaten. U kunt Office op maximaal vijf pc’s of Macs en vijf tablets (iPad,
Windows of Android) installeren.
Veiligheid voorop

Zorg dat al uw data voorzien kan worden van Juridische bewaring met eDiscovery. eDiscovery is een
process waarmee elektronische informatie wordt opgevraagd om vervolgens doorzicht wordt op
informatie dat daarna als gebruikt kan worden in een civiele- of strafrechtelijke procedure. Hiermee
wordt uw data automatisch doorzocht en worden bestanden die in een later stadium van belang
kunnen zijn (denk aan contracten, persoonsgegevens etc.) veilig bewaard.
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Optimale interne communicatie

Verbeter interne communicatie met de chatoplossing genaamd Microsoft Teams, de chatoplossing
voor de teams van nu. Bekijk inhoud en chatgeschiedenis in team- of privé chats wanneer je wilt.
Plan een bijeenkomst voor een kleine groep of een team.
Plaats een e-mailbericht in de thread om het team op de
hoogte te houden. Zoek naar openbare groepen om samen te
werken aan gedeelde projecten. Door koppelingen mogelijk te
maken met o.a. SharePoint, Planner en software van derde
partijen is Microsoft Teams geschikt voor elke doelgroep.
VoiP via Skype voor bedrijven
Vervang je traditionele telefoonsysteem door een verzameling oproepfuncties in Office
365 met Skype voor Bedrijven Online. Voer op kantoor, thuis of onderweg zakelijke
gesprekken via je telefoon, pc of mobiele apparaat. Zet standaardgesprekken direct om
in productieve samenwerkingssessies met tekst, video en bureaubladdeling.
Office 365 Enterprise E3 vs E5
Zowel Office 365 Enterprise E3 als de E5 variant bevatten in essentie de zelfde
functionaliteiten. Echter als u wenst binnen uw organisatie gebruik te maken van
geavanceerde analyses (PowerBI Pro & MyAnalytics en/of uw huidige telefooncentrale
wilt vervangen door een oplossing gebaseerd op Office 365 van Microsoft dient u te
kiezen voor de E5 variant.

Office 365 - Enterprise

E3

E5

Office Professional Plus
Office Online: Webversies van populaire apps
Skype voor bedrijven
VoiP via Skype voor bedrijven
SharePoint Teamsites
Onbeperkt bestanden opslaan en delen (OneDrive)
150 GB e-mail en agenda’s
Yammer Enterprise
Microsoft Teams
Geavanceerde e-mail
Toegangsbeheer voor documenten en e-mail
PowerBI Pro & MyAnalytics
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Enterprise Mobility + Security Suite (E3/E5)
Bent u er ook van overtuigd dat het security niveau binnen uw netwerk omhoog moet?
Met de Microsoft Enterprise Mobility + Security Suite worden alle risico’s van beveiliging
binnen uw organisatie gewaarborgd. Denk hierbij aan gebruikersaccounts, apparaten en
uw belangrijke bedrijfsdata.

Identiteit beheer
Iedereen heeft een account waarmee ingelogd wordt op het bedrijfsnetwerk. Daarnaast
zijn er vaak nog vele additionele accounts benodigd om op (web-)applicaties van derden
in te kunnen loggen. Met Azure Active Directory Premium is het mogelijk om een
zogenoemde Single Sign On koppeling te maken waardoor de gebruiker nog maar één
account en wachtwoord nodig heeft voor alle applicaties.
Op deze manier kan er ook bijvoorbeeld ingericht worden dat gebruikers met één druk op
de knop kunnen inloggen op de zakelijke Twitter, Facebook etc. Tevens wordt het ook
mogelijk om Multi Factor Authenticatie (2-staps authenticatie) d.m.v.
gezichtsherkenning, telefoon en/of een applicatie binnen uw netwerk te implementeren.
Apparaat beheer en beveiliging
Met uw account dient u in te loggen op een apparaat om toegang tot de benodigde
informatie te krijgen. Hedendaags zijn er diverse verschillende soorten apparaten die
toegang verkrijgen tot uw o zo belangrijke bedrijfsdata. Denk hierbij aan traditionele
computers en laptops maar ook tablets en mobiele telefoons.
Microsoft Intune maakt het mogelijk om Mobiele Devices en/of uw applicaties centraal te
beheren. Hierdoor kunnen bepaalde instellingen afgedwongen worden of kunnen er eisen
gesteld worden voordat bijvoorbeeld Outlook (met gebruik van encryptie) op uw mobiele
telefoon geïnstalleerd kan worden.
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Gegevensbescherming
Op het moment dat u gebruik maakt van een Fileserver of SharePoint vindt er
authenticatie plaats wanneer er toegang gevraagd wordt op de desbetreffende map of
share. Dit resulteert erin dat op het moment dat een gebruiker een bestand naar
zijn/haar bureaublad of een andere locatie kopieert er vanaf dat moment geen controle
meer op het bestand plaats kan vinden. Dit is niet in lijn met de komende wijzigingen in
de Europese wet van dataprotectie omdat er zo makkelijk een data lek kan
ontstaan.
Met Azure Rights Managment Service is het mogelijk om restricties en
classificaties aan bestanden op te leggen. Zo is het mogelijk om
rechten te ontnemen voor het kopiëren, wijzigen, printen
en/of opslaan van documenten op niet vooraf
gedefinieerde locaties. Hiernaast wordt elk bestand
op het moment van openen vooral
geauthentiseerd bij Azure, hiermee wordt
het mogelijk om bij een (ex-)werknemer
met één druk op de knop alle rechten op
alle bestanden te ontnemen (zelfs als ze
op een privé locatie zijn opgeslagen).

Prijzen
Microsoft Secure Productive Enterprise is er in een tweetal opties, namelijk de E3 en de
E5 versie. Onderstaand een overzicht en vergelijking van de beschikbare functies.

Secure Productive Enterprise

E3
€ 34,00 p/m

E5
€61,10 p/m

Office Professional Plus
SharePoint, OneDrive
Outlook, Exchange Yammer
Skype voor bedrijven
VoiP via Skype voor bedrijven
Intune. Azure Active Directory Premium P1
PowerBI Pro, Microsoft MyAnalytics
Azure Rights Managment Service
Windows information Protection, Credential Guard, Device Guard
Advanced Threat Protection, Advanced Security Management,
Klanten-lockbox, Advanced eDiscovery
Windows Defender Advanced Threat Protection
Azure Active Directory Premium P2, Microsoft Cloud App
Security, Azure Information Protection P2
Implementatie en ondersteuning
Open ICT heeft uitgebreide kennis van de aangeboden oplossingen en staat u graag bij.
Afhankelijk van het gekozen serviceniveau (separate overeenkomst) kunnen we geheel
kosteloos of tegen uurtarief adviseren, ondersteunen, migreren en implementeren.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.
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