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Microsoft Teams brengt chat, telefonie, content, mensen en tools samen op één plaats, 
waar u ook bent. Teams is uw digitale werkplektool: het brengt alle informatie samen die 
teams nodig hebben om efficiënt te werken en hun prestaties te optimaliseren. 

Maak kennis met de gezamenlijke werkruimte  
voor teamwerk in Office 365

Teams: alles om samen te werken in één virtuele ruimte,  
aanpasbaar volgens uw eigen voorkeuren.

Microsoft Teams

Privéchats

Samenwerken  
aan bestanden

TelefonieConnectoren

Bots Teamgesprekken

Integratie met O365 Videoconferenties
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Meer info

Contacteer ons via www.proximus.be/contactpage 
of surf naar www.proximus.be/teams

Met Microsoft Teams:   
• Werkt u samen aan bestanden in Office 365-apps zoals Word, Excel, PowerPoint en SharePoint
• Vindt u uw team terug op een en dezelfde pagina met groepschat, onlinevergaderingen, 

telefoongesprekken en webconferencing
• Voegt u uw favoriete Microsoft-apps en diensten van derden toe zodat de zaken vooruitgaan
• Beschikt u over end-to-endbeveiliging, administratieve controle en compliance

Microsoft Teams helpt u slimmer te werken, waar u ook bent, op elk toestel!

Waarom Proximus en Microsoft Teams?   
Proximus biedt alle diensten die uw organisatie nodig heeft om alles uit uw Teams te halen:

• Aantrekkelijk geprijsde spraakkwaliteit en connectiviteitsdiensten
• Zorgeloos IT-beheer en Care-diensten
• Proximus-ecosysteem voor de ontwikkeling van diensten met toegevoegde waarde en API’s
• Consultancydiensten, readiness en gebruikersadoptietrajecten voor Teams
• Microsoft Gold-partner, kennis, lokale aanwezigheid en expertise

Onze expertise in Microsoft-oplossingen.

Proximus helpt u om:

Waarde te creëren
Nieuwe manieren van werken 
bieden een waaier aan 
communicatieoplossingen zoals 
API’s, bots en analytics.

De onboarding vlot  
te laten verlopen
We faciliteren de inter-
operabiliteit tussen uw IT-
omgeving en Teams en zetten 
een adoptieroadmap voor uw 
organisatie op. 

U voor te bereiden  
op Teams
We helpen u om uw Teams-
omgeving uit te rollen en te 
beheren en de rentabiliteit te 
maximaliseren.

Bent u er klaar voor?
Hebt u specifieke vragen over Teams? Ons team van experts 
beantwoordt graag al uw vragen, zodat u de juiste beslissing kan 
nemen.


