Teams Maturity Scan
Het gebruik van Microsoft Teams is de afgelopen maanden explosief gestegen. Het is de
ideale applicatie om in een tijd waarin veel mensen thuis werken – en dat ook in de toekomst
gedeeltelijk zullen blijven doen – te kunnen blijven communiceren met collega’s. Maar Microsoft
Teams is veel meer dan alleen maar een vergadertool. Het is namelijk ook hét platform
waarbinnen iedereen zijn dagelijkse werkzaamheden kan uitvoeren: Microsoft Teams als digitale
werkplek!

Microsoft Teams Volwassenheidscurve
Het gebruik van Microsoft Teams binnen een organisatie ontwikkelt
zich vaak op een vergelijkbare manier. Onderstaande afbeelding
geeft de Microsoft Teams Volwassenheidscurve weer. Vaak wordt
er gestart met het inzetten van de applicatie voor chatten en
digitaal vergaderen. Een logische vervolgstap is het samenwerken
in Teams, inclusief documentopslag en ondersteuning voor interne
processen.
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Echte innovatie vindt echter pas plaats als er eigen oplossingen
binnen Teams worden toegevoegd. Dat kunnen applicaties zijn,
maar ook integraties, workflows of het toevoegen van Artificial
Intelligence.
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Figuur 1: Microsoft Teams Volwassenheidscurve

Teams Maturity Scan
Wilt u weten waar uw organisatie staat in het gebruik van Microsoft Teams? Bent u op zoek
naar een volgende stap maar weet u niet waar te beginnen? Motion10 helpt u hiermee door de
Teams Maturity Scan.
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• Met gebruikers / key-users
• Met IT / Functioneel beheer

• Onderzoek naar de bestaande
inrichting en gebruikte tools

• Presentatie van het adviesrapport en
de mogelijke roadmap

Meer weten of direct aan de slag?
Wilt u meer weten over wat de Teams Maturity Scan uw organisatie kan opleveren of een offerte op maat? Neem dan contact op
met Peter de Vries, Solution Lead Modern Work & Security , of uw Accountmanager.
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