
Uw route naar effectief en prettig werken
Microsoft Cloud in a Box

Moderne mensen hebben moderne wensen. Zoals het 
altijd en overal kunnen werken, met elk apparaat en 
op ieder gewenst moment. Het is belangrijk dat me-
dewerkers veilig en zonder zorgen kunnen werken. 
En … hoe mooi is het dat uw IT afdeling meer tijd kan 
besteden aan innovatie om uw business nog beter 
te ondersteunen in plaats van ‘de eigen systemen’ te 
onderhouden? Kies daarom uw route naar Microsoft 
Cloud in a Box van Caase.com. Dat creëert een wereld 
vol mogelijkheden.

Caase.com biedt u met Microsoft Cloud in a Box de complete en eigentijdse oplossing. 
Daar zit heel veel in. Een overzicht:

• Office365 met Office en Apps voor PC, laptop en mobiele apparaten
• E-mail en agenda
• Video vergaderen via Skype for Business
• Onbeperkte dataopslag (OneDrive for Business)
• Beveiliging, inclusief mobiele apparaten via Enterprise Mobility Suite
• Service, onderhoud en helpdesk
• Social intranet gebaseerd op SharePoint online
• Adoptie en training voor gebruikers
• Naar gelang uw behoefte onbeperkt abonnementen toevoegen of verwijderen

Indien gewenst voegen wij Microsoft Azure Datacenter oplossingen toe. Bijvoorbeeld voor het aanmelden met slechts één 
gebruikersnaam, cloud server of een Cloud Desktop om uw eigen software via de cloud beschikbaar te maken.

Al vanaf 
€ 25 per 

gebruiker per maand



DE BESTE CLOUD WERKPLEK VOOR WIJKRACHT

Wijkracht levert met 150 professionals sociale 
zorg in het hart van de samenleving. Het werk 
vindt in het veld plaats en daar zijn - dus - infor-
matie, handige apps en goede beveiliging no-
dig. Wijkracht gebruikt daarvoor de moderne 
combinatie van Windows 10, Office365, Azure 
en andere Microsoft cloud services. Gecombi-
neerd met het Social Intranet, onderhoud en 
service van Caase.com werken de professionals 
van Wijkracht daardoor prettiger en effectie-
ver met minder IT inspanning en lagere kosten. 
Meer weten over hoe Wijkracht en Caase.com 
dit samen realiseren? Lees dan het complete 
verhaal op onze website: 
caase.com/cases/wijkracht

BESTE KEUZE

U kiest Microsoft Cloud in a Box voor de lage vaste 
kosten per maand, ultiem gebruiksgemak en opti-
maal samenwerken. Dat laatste levert u meer te-
vreden gebruikers op. Maar u kiest deze moderne 
oplossing ook omdat Microsoft ze levert vanuit de 
best beveiligde en meest moderne datacenters. 
Bent u gevestigd in Nederland? Dan blijven uw 
bedrijfsdata binnen de EU. U kiest de uiterst mo-
derne en flexibele werkplek vooral omdat Caase.
com veel extra’s levert. Zoals het in eigen beheer 
ontwikkelde Social Intranet, adoptie, training, ser-
vice en beheer. Dat is voor u een hele zorg min-
der. Caase.com is winnaar van de Microsoft Coun-
try Partner of the Year Award 2016 en is in 2014 
uitgeroepen tot Worldwide Cloud Partner of the 
Year. Iets waar wij trots op zijn en dat tegelijk aan 
u toont dat uw keuze voor Caase.com de juiste is.

SAMEN WERKEN

Samenwerken kan alleen door goed samen te wer-
ken. Caase.com ontwikkelde samen met Microsoft 
de meest moderne werkplek ooit. Samen met u or-
ganiseren wij de inpassing van Microsoft Cloud in a 
Box in uw organisatie, inclusief adoptie en training. 
Inclusief adoptie en training voor uw medewerkers. 
Daarmee leren zij de moderne technologie begrij-
pen, zien zij de voordelen en passen die ook toe:

•  Kortere doorlooptijden door samen in documen-
ten te werken

•  Snel de juiste informatie vinden via het Social In-
tranet

•  Besparen op reiskosten door veilige zakelijke 
chat, video vergaderen met het delen van docu-
menten, peilingen, opnemen van vergaderingen 
en meer

NU PROBEREN

Microsoft Cloud in a Box proberen? Dat kan! 
Neem vandaag nog contact met ons op om uw route naar de cloud te bespreken.
Caase.com
088 432 0000
sales@caase.com

Microsoft Cloud in a Box

OOK VOOR U. EEN WERELD VOL MOGELIJKHEDEN

Microsoft Cloud in a Box van Caase.com is de complete oplossing voor de moderne werk-
plek tegen vaste lage maandelijkse kosten. Dat geeft rust. Dat geeft zekerheid. Dat zorgt 
dat u tijd kunt besteden aan wat u écht leuk vindt. Realiseer meer en ontdek een wereld 
vol mogelijkheden.


