
Voorbereiden op de toekomst

Aan de slag met Windows 10 
Wij bieden u graag de mogelijkheid om een exclusieve eendaagse workshop te volgen voor  
de overstap naar Windows 10. In deze Windows Enterprise Check-in leert u meer over de 
functies van Windows 10 en wat u kunt doen om klaar te zijn voor de overstap. Samen met 
onze deskundige adviseurs zullen we een stappenplan op maat ontwikkelen waarmee u zich 
kunt voorbereiden op het gebruik van Windows 10.

In een veranderende wereld waarin toegang tot informatie via mobiele apparaten en de cloud 
steeds meer centraal komt te staan (mobile first, cloud first), kunnen organisaties er nog steeds 
op vertrouwen dat Microsoft de meest uitgebreide, professionele en veilige oplossingen biedt 
voor vrijwel elk apparaat. Windows 10 leidt een nieuwe generatie Windows in en is daarnaast 
beschikbaar voor een verscheidenheid aan apparaten, van grote tot kleine schermen. 

Exclusief voor klanten van Microsoft hebben we een workshop ontwikkeld die specifiek voor  
4 tot 9 personen uit uw organisatie bestemd is. Bestaande uit: 

Informatie over Windows 10 
Technisch overzicht van de belangrijkste nieuwe functies van Windows 10.

Evaluatie om aan de slag te gaan 
Evalueer uw huidige omgeving met onze experts. Zij zullen samen met u bekijken waar u  
het beste kunt beginnen. 

Stappenplan 
Overstapplan voor de komende 6 tot 12 maanden om uw organisatie klaar te stomen voor 
Windows 10.

Met Windows 10 een nieuwe weg in 
Talloze bedrijven vertrouwen al jaren op Microsoft Windows-oplossingen en innovaties 
om in hun behoeften te voorzien. Windows 10 biedt opnieuw uitgebreide keuze- en 
personalisatiemogelijkheden.

Windows 10 
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Voor privé en werk

Gemakkelijk voor Windows 
7-gebruikers dankzij de vertrouwde 
Windows look and feel. Daarnaast 
is Windows 10 zo geavanceerd dat 
het zich feilloos aanpast aan de 
verschillende Windows apparaten  
van de gebruiker.

Bedrijfsgegevensbescherming

Windows 10 biedt een uitstekende 
bescherming tegen identiteitsdiefstal, 
bedreigingen en malware; een 
uitgebreide bescherming waarbij 
gegevens overal worden gevolgd; 
een gebruiks- en beheersvriendelijke 
tweestaps-verificatie; en een veilige 
toegang op afstand met per-app VPN 
en bedrijfsgegevensbescherming.

Continue innovatie

Inclusief in-place upgrades, 
waardoor verwijderen en opnieuw 
installeren niet langer nodig is.

De Windows 10 Enterprise Check-in begint 
met een overzicht van de belangrijkste 
functies van Windows 10, de veranderingen 
in de configuratiemogelijkheden en de 
beveiligingsinnovaties. Er is ruimte om de 
functionaliteiten te bespreken met de adviseurs 
die klanten ondersteunen bij het vroeg testen 
van Windows 10. Op basis van het overzicht 
zullen we uw huidige omgeving en de 
voorbereidende stappen bespreken waarmee  
u uw organisatie kunt klaarstomen voor 
Windows 10.

Ochtend – Inleiding tot Windows 10
(09.00 – 15.00 uur) incl. lunchpauze

- Inleiding en dagindeling
- Overzicht van Windows 10 en bespreking 

belangrijkste veranderingen
- Windows 10 UI Demo 
- Evaluatie van de huidige omgeving

Middag – IT-stappenplan
(16.00 – 17.00 uur) een uur pauze, 
rapportgeneratie door Microsoft 

- Evaluatierapport inclusief stappenplan  
voor het klaarstomen van uw bedrijf voor 
Windows 10

De Windows 10 Enterprise Check-in omvat: 

Aan de slag! 
Neem contact met ons op om de Windows 10 Enterprise Check-in in te plannen. 
Stuur een e-mail naar nlvip@microsoft.com.


