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Digitale Kantooromgeving 

Cloud Computing met Office365 
 

Een digitale kantooromgeving ingericht naar uw werkprocessen en gebruiken. U kunt 
slimmer gebruik maken van ICT middelen om efficiënter en eenvoudiger uw werk te kunnen 
doen. Een omgeving die uw werkzaamheden ondersteunt!  
 
Geen zorgen meer om de back-up, de juiste versie van een document of dat de juiste 
updates op de systemen zijn doorgevoerd! Vanuit verschillende systemen en op elke locatie 
kunt u werken met uw organisatie! 
  
Vitimo365 helpt u met het voorbereiden en het implementeren van de digitale 
kantooromgeving met o.a. Cloud Computing Office365. Deze zal helemaal ingericht zijn naar 
uw werkprocessen en standaarden, zodat u een systeem heeft die aansluit bij uw 
organisatie. 
  
Digitale kantoorinrichting zal per definitie door de gebruikers zelf worden ingericht, 
natuurlijk onder professionele begeleiding! Om een functioneel ingerichte virtueel kantoor 
omgeving succesvol te laten zijn zal de kennisdeskundige (de gebruikers van het systeem) 
zelf bepalen wat ze nodig hebben om hun werkprocessen efficiënter te kunnen uitvoeren.  
  
Vitimo365 heeft ervaring met het begeleiden van internationaal opererende organisaties 
maar ook met kleine zelfstandige, MKB en grote organisaties. Wij hebben deze organisaties 
ondersteund met het voorbereiden en het onderhouden van deze digitale omgevingen. 
 

Flexibiliteit voor uw IT organisatie 
Een digitale kantooromgeving sluit naadloos aan met uw IT applicaties. Uw lokaal 
geïnstalleerde systemen werken samen met de digitale kantooromgeving.  
 

Systeem onafhankelijk 
Door gebruik te maken van de techniek die Microsoft biedt is het mogelijk om systeem 
onafhankelijk te werken. Deze techniek ondersteunt Microsoft,  Apple en Android systemen. 
Office software is beschikbaar voor de Apple, Android en Microsoft systemen. 
 

Klaar voor de toekomst! 
Met een digitaal ingerichte kantooromgeving bent u niet alleen klaar voor de toekomst 

maar uw organisatie is ook nog eens aantrekkelijker voor de jonge medewerkers die een 

dynamische organisatie zoekt die de flexibiliteit van het nieuwe werken ondersteunt. 


