Samenwerken Inspiratie Sessie
De manier waarop wij werken verandert in veel opzichten, en snel ook. De manier waarop wij werken
verandert in veel opzichten, en snel ook. Werk en privé lopen hierdoor steeds meer door elkaar.
Ervaar zelf hoe je kunt samenwerken met de technologie van nu. Vindt inspiratie voor verbeteringen
in uw eigen ict omgeving.

Geen saaie presentatie, maar zelf aan de slag!
De Samenwerken Inspiratie Sessie is een praktijkgerichte
workshop om de innovatie in dagelijkse werkzaamheden op het
gebied van productiviteit en samenwerken zelf te ervaren. Dus
geen demo van de nieuwste Microsoft productfeatures, maar u
zit zelf aan de knoppen van de nieuwste laptops, tablets en
telefoons. Op die manier ervaart u als medewerker het gemak
van nieuwe technologie, krijgt u inzicht hoe u zelf, uw team en
de organisatie slimmer en efficiënter kan (samen)werken.
Aanpak en stappen
1. Voorbespreking
We bespreken met u welke scenario’s u in de sessie wilt
behandelen. Hierbij kunt u denken aan:






Aanbod
Samen met uw collega’s leert u tijdens de sessie welke
technologische oplossingen het beste bij uw organisatie passen.
Zo weet u na deze inspirerende sessie precies hoe u uw
behoefte zou kunnen invullen. Deze inspiratie sessie wordt u
gratis aangeboden.
Waarom SLTN
SLTN heeft een uitgebreide Microsoft Practice en een
uitstekende relatie met Microsoft als partner. Onze specialisten
helpen veel verschillende organisaties bij de keuze,
implementatie en beheer van Microsoft oplossingen.

Mobiel werken
Samenwerken
Real-time communicatie
Beveiliging
Inzicht

2. Inspiratie sessie
Onze consultant(s) geven een korte introductie waarna u zelf
aan de slag gaat aan de hand van een scenario. U gaat aan de
slag met fictieve data in een online omgeving. De sessie van
één dagdeel is specifiek voor 4 tot 9 personen van uitsluitend
uw organisatie. Maximaal de helft van uw groep bestaat uit ITmedewerkers.
Tijdens de sessie zitten verschillende stakeholders bij elkaar,
van de business tot IT, die elkaar inzicht geven in hun
uitdagingen en behoeftes.

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

