
 

Office 365 StartKit 
 

Goede start, geeft de juiste oplossing! 
Een juiste configuratie van uw toekomstige 
samenwerkingsplatform is essentieel voor de juiste werking en 
gebruikersadoptie. Wij onderzoeken of u de volledige online 
versie van Exchange en Skype kunt afnemen of dat er 
afhankelijkheden zijn die bijvoorbeeld een hybride configuratie 
vereisen. We schenken aandacht aan de inrichting van de 
synchronisatie van gebruikersidentiteiten (single sign-on) voor 
een optimale gebruikerservaring en een advies wat de beste 
migratiestrategie is om uw on-premise omgeving te migreren 
naar Office 365. 

 
Aanpak en stappen: 
1. Inventarisatie 
 De onderwerpen welke geïnventariseerd worden zijn: 

§ Bestaande domeinstructuur 
§ Versies van Exchange 
§ Applicatie integratie met Exchange 
§ Netwerk connectivity 
§ Omvang van e-mail 
§ Huidige licentiepositie 
§ Lokale office versies 

1. Design 
§ Connectie met Azure AD 
§ Office 365 ProPlus deployment 
§ Ontwerp e-mail flow  
§ Antivirus 

2. Planning 
§ Migratie scenario 
§ Stappenplan migratie 
§ Adoptieplan 
§ Licentie advies 

 
 

 

Wilt u meer weten over deze SLTN dienstverlening neemt u dan contact op met SLTN via 035 - 688 83 41  
of kijk op www.sltn.nl 

 
Na het doorlopen van deze dienst heeft uw organisatie zicht op alle relevante 
onderdelen voor de planning, implementatie, migratie en adoptie van Office 365 
onderdelen voor authenticatie, Exchange online en OneDrive for Business. 

Deliverables 
Na uitvoer van de Office 365 StartKit heeft ontvangt uw 
organisatie de volgende documenten:  

§ Inventarisatie document 
§ Design document Connectivity, Exchange en OneDrive 
§ Globaal stappenplan migratie 
§ Globaal adoptieplan 
§ Licentie advies office 365. 

 
Aanbod 
SLTN Inter Access ontzorgt u bij de implementatie van Office 
365. De Office 365 StartKit wordt voor uitgevoerd voor € 4.750,-. 
 
Optioneel 
Beschikt u nog over Microsoft Office 2010 of een oudere versie? 
Office 365 maakt gebruik van de desktoptoepassing Microsoft 
Office 2013. Tussen de Office versies zitten grote verschillen in 
bestandsformaat en macro’s. Daarnaast zijn er door 
applicatieleveranciers plug-ins ontwikkeld, die integreren met 
het Office pakket. Door middel van een Office Telemetry 
onderzoek worden, voorafgaand aan een migratie naar Office 
2013, de risico’s inzichtelijk gemaakt en bent u in staat adequaat 
te handelen. De investering voor deze additionele 
dienstverlening bedraagt 4 dagen consultancy.    
 
Waarom SLTN: 
SLTN heeft een uitgebreide Microsoft Practice en een 
uitstekende relatie met Microsoft als partner. Tevens heeft SLTN 
zeer ervaren Microsoft Office 365 specialisten in dienst. 

SLTN is daarom in staat om te adviseren over Microsoft 
technologie als ook deze te implementeren en te toetsen. 

 
 
 

SLTN Inter Access kan Microsoft vouchers verzilveren en hiermee uw investering 
verkleinen. De mogelijkheden hiervoor worden graag met u besproken 


