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Agenda
• Een kleine intro van Teams
• Veel gestelde vragen
• Aan de slag
•
•
•
•

Technische uitdagingen
In controle zijn en blijven
Voldoen aan wet- en regelgeving
Cyberveiligheid

• Meenemen van onze organisatie

• De Motion10 (snelle) aanpak
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Vragen die we vaak horen
“Hoe zorgen we dat het veilig is?”

“Zijn er geen randvoorwaarden?”

“Kan er met externen samengewerkt worden in Microsoft Teams?”

“We hebben geen Exchange, dus Microsoft Teams gaat toch niet
werken?”

“Hoe nemen we de organisatie zo goed mogelijk mee (op afstand)?”
“Zit ik met Teams meteen aan SharePoint vast?”
“Hoe snel kunnen wij Microsoft Teams gaan gebruiken?”
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• Technische uitdagingen
• Cyberveiligheid
• In controle zijn en blijven
• Voldoen aan wet- en regelgeving
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Technische uitdagingen
Uitdagingen
• Werkt onze werkplek wel met Teams;
• Is het netwerk wel geschikt;
• Hoe past Teams binnen Office 365.

Denk aan…
• Voldoen aan randvoorwaarden (Microsoft best practises);
• Specifieke oplossingen van oa. Citrix en FSLogixs;
• De rol van SharePoint, OneDrive en Exchange.
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Teams als puzzel binnen Office 365
Een blik op de componenten van Teams

Teams

E-mail

Azure Active
Directory

Bestanden
Kalender

Connectoren naar
andere apps en
toepassingen

Notitieblok

Office 365 Group
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Teams als puzzel binnen Office 365
Een blik op de componenten van Teams
Toepassingen

Let op: een “private channel” is een
aparte SharePoint site-collection
Verbinding

Vergadering

Kanaal

Teams

Chat
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Office 365 Group
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Folder
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Cyberveiligheid
Uitdagingen
• Hoe houden we de informatie veilig?
• Is informatie beschikbaar op elke device?

• Wie mag een privé kanaal aanmaken en hoe weet ik dit?
Basis op orde: dit geldt te allen tijde!

Denk aan…
• Informatie classificatie
• Conditionele toegang & device management
• Identiteit beveiliging (Mfa = verplicht)

• Bewustwording bij de medewerkers
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Cyberveiligheid

Gast toegang Teams

Teams classificatie

Gast toegang Azure
Mfa Teams
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In controle zijn en blijven
Uitdagingen
• Wildgroei aan Teams omgevingen
• Grip op externe toegang
• Inzage in het gebruik
• Standaardisatie
Denk aan…
• Beperk het aanmaken van Office 365 Groups
• Gast- en anonieme toegang binnen Azure
• Richtlijnen (instellingen) voor Teams (op hoog en
lager niverau)

• Naamgeving en verlooptijden
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In controle zijn en blijven
Office 365 Groups instellingen

Teams beheerportaal

Overzicht Teams
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Voldoen aan wet- en regelgeving
Drie meest belangrijke…
• AVG/GDPR
• BIO (overheden)
• ISO27001/ISO27002
Denk aan…
• Opslag in de regio
• Informatie classificatie en –grenzen
• Datalek beveiliging
• Archivering, eDiscovery, Auditlog, Holds
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Voldoen aan wet- en regelgeving

Communicatie verkeer
compliance

Datalek beveiliging

Let op: SharePoint en OneDrive zijn
ook onderdeel van Teams!

Data retentie
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Hoe gaan we onze mensen ondersteunen?
Uitdagingen
• Medewerkers begeleiden op afstand
• Door het veel thuiswerken ontstaan problemen
met apparaten en MS Teams
• Drukte bij de ServiceDesk
Aanpak
• Communicatie!

• Management
• Eén plek voor instructies
• Organiseren van informatiesessies
• Ambassadeurs
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Microsoft Teams – de Motion10 standaard aanvliegroute
De basis op orde
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Microsoft Teams – de Motion10 versnelde aanvliegroute
Ons stappenplan

De juiste weg

Wat is de juiste route die gevolgd moet worden om een snelle
inzet mogelijk te maken?

Technische uitdagingen

Deze versnelde aanpak levert een omgeving op waarin
virtueel vergadert kan worden. Gebruikers worden voorzien
van Mfa om veilig aan te kunnen loggen. Verdere Teams
functionaliteit als samenwerking en bestandsdeling worden
nog niet aangeboden.

Samenwerken

De organisatie wordt geïnformeerd, ondersteunend
materiaal beschikbaar gesteld, en meer. Vervolgstappen
worden geformuleerd.

Zijn er technische uitdagingen en aandachtspunten die moeten
kloppen om Teams succesvol te kunnen inzetten?
Wat zijn de werkafspraken en hoe kunnen we helpen bij het
efficiënt samenwerken in teams en projecten?

Snel aan de slag

Het is een basis voor verdere toepassing van Teams binnen
de organisatie.

Hoe gaan we de medewerkers ondersteunen bij vragen en
het juiste gebruik van Teams?

Vervolgstappen

Snel hierna wordt gekeken naar de verdere strategie van de
klant, verdere beveiligingsmogelijkheden en de basis op
orde.
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START OM 14:00 UUR
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Vragen?

Als het webinar is
afgelopen, kun je
nog 15 minuten
vragen stellen

Bedankt!
Claudia Tuinman
Change Consultant

claudia.tuinman@motion10.com

Albert Hoitingh
Solution Architect &
Technology Lead
albert.hoitingh@motion10.com

Snel aan de slag – wat vragen beantwoord
Hoe kan ik Microsoft Teams gaan gebruiken?
Heeft u als organisatie al een Office 365 licentievorm? Dan heeft u ook de beschikking over Microsoft Teams. Hiernaast biedt
Microsoft het platform nu voor de periode van zes maanden gratis aan. Een recente webbrowser is voldoende om aan de slag te
gaan.

Hoe snel kan ik met Microsoft Teams aan de slag?
De basisfuncties van Microsoft Teams zijn binnen een paar minuten mogelijk te maken. Maar laten we realistisch blijven. Voor veel
medewerkers is werken op afstand met Microsoft Teams wellicht een grote stap. Adoptie en ondersteuning is daarmee van groot
belang. Ook willen we graag een solide basis. Samen met uw medewerkers stellen we de Microsoft Teams omgeving zo in dat
deze veilig is en voldoet aan uw basisvoorwaarden. Indien gewenst kunnen we u ook ondersteunen bij het aanvragen van de
Teams omgeving.

(Samen) werken aan documenten in Microsoft Teams?
Microsoft Teams is dé plek om samen te werken in groepsverband. Naast gemakkelijk communiceren kan Teams gebruikt worden
om documenten op te slaan, te delen en tegelijkertijd in die documenten samenwerken. Het opstellen van de juiste structuur en
indeling van de Teams voor de afdelingen en projecten is hierbij van groot belang om problemen in de toekomst te voorkomen.
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Basis op orde en dan ….?
Zorg dat je wel veilig werkt en geen wildgroei ontstaat!
Het opstellen van de juiste structuur is van essentieel belang om de veiligheid en beheer te waarborgen. Om te voorkomen dat in een later
stadia er wildgroei aan Microsoft Teams ontstaat wat gepaard gaat met onduidelijkheid en inefficiëntie.

Kan er met externen samengewerkt worden in Microsoft Teams?
Alle functionaliteiten in Microsoft Teams kunnen zowel voor intern als extern gebruik ingezet worden. Het openzetten van een
samenwerkingsomgeving brengt wel risico’s met zich mee. Motion10 heeft de ervaring en adviezen om de Microsoft Teams in te ri chten naar
de wensen van u, op een veilige manier.

Hoe zit het met de opslag van (privacy gevoelige) informatie?
Mag onze organisatie, mede gezien de AVG, gebruik maken van dit platform en waar wordt de data en informatie dan opgeslagen?
Microsoft Teams informatie (documenten, chats, en meer) wordt opgeslagen in de locatie waar de tenant zich bevindt. Is dit de EU, dan is dit
ook de opslaglocatie. Dit geldt ook voor eventuele opnames van vergaderingen. Deze worden opgeslagen in Stream. Ook Stream slaat de
data (video’s en metadata) op binnen de geografisch regio van de tenant.

Zijn er geen randvoorwaarden?
Jazeker. Microsoft Teams biedt te allen tijde samenwerk- en communicatie mogelijkheden (audio/video/chat). Maar we moeten eerlijk zijn.
Een aantal functies zijn afhankelijk van de licentievorm, de eigen keuzes en natuurlijk de eigen infrastructuur. Ondersteunt de werkplek geen
audio/video verbinding, dan is dit duidelijk geen optie. Ook het werken met de agendafunctie en daarmee organiseren van vergaderingen
kent ook randvoorwaarden. Vanuit Motion10 ondersteunen we u hierbij.
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Interessante koppelingen
Wet- en regelgeving
https://pulse.microsoft.com/nl-nl/work-productivity-nl-nl/na/fa2-privacy-en-beveiliging-van-uwgegevens-in-teams/
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/04/06/it-professionals-privacy-securitymicrosoft-teams/
Teams beheer en netwerk
https://admin.teams.microsoft.com
https://admin.teams.microsoft.com/networkplanner
Citrix/VDI en Teams
https://docs.citrix.com/en-us/citrix-virtual-apps-desktops/multimedia/opt-ms-teams.html
https://docs.vmware.com/en/VMware-Horizon-7/7.9/horizon-remote-desktop-features/GUIDE64B3E85-BA1E-4FB7-9DB4-FF9B7B7A892C.html
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