Case Study | Workspace 365 voor zorg

Zorgmedewerkers krijgen eenvoudiger toegang tot al hun diensten
door ze te openen vanuit de browser in Workspace 365
Klant: Centrum voor Jeugd en Gezin
- Zorg instantie
- Omgeving Steenwijk, Nederland

Reseller: TCS Automatisering
- www.tcsautomatisering.nl
- Steenwijk, Nederland
- Totale ICT oplossingen

Resultaten
Overzicht in apps en data.
Device en plaats onafhankelijk werken.
Een vernieuwde interface, die klaar is
voor de toekomst.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een samenstelling van
teams met specialisten uit diverse organisaties met als doel ouders,
opvoeders en jongeren te ondersteunen. De teams bevatten
jeugdartsen, maatschappelijk werkers en jeugdpsychologen.

“Door alle diensten
samen te brengen
kunnen de
zorgmedewerkers
zich weer focussen
op cliënten in plaats van techniek.”
Machiel Morsink, commercieel
directeur, TCS Automatisering

Aangezien de teamleden vanuit diverse locaties opereren zochten zij
een gezamenlijke oplossing waarin ze altijd en overal kunnen werken.
Automatisering specialist TCS Automatisering introduceerde de
browser-based werkplek Workspace 365 als cloudportal om alle ITdiensten samen te brengen in één overzicht. Door de simpele
uitstraling, en het feit dat medewerkers alleen de apps zien die zij
nodig hebben, konden alle medewerkers snel aan de slag. Na een

Over Workspace 365
Workspace 365 is hét platform om je manier
van werken te vereenvoudigen: alles wat je
nodig hebt om je werk te doen, geïntegreerd
in één werkplek.

introductie sessie waren de teams van CJG klaar om Workspace 365
succesvol als zorgwerkplek in te zetten.
Door in te loggen op een browser-based werkplek kunnen teamleden

Complete controle over je documenten, email en elk ander bedrijfsproces via één
centraal startpunt in je browser, vanaf elk
device.

eenvoudig al hun werk doen. Binnen één klik bewerken ze

Door in te loggen op de werkplek kun je in
één klik zowel web als Windows applicaties
openen. Door eenvoudige Business Apps
zoals Project Management, Activiteiten of
Tijdsregistratie, vereenvoudig je elk proces.

voor specialisten makkelijker om documenten terug te vinden via hun

Ervaar een demo of lees meer op:

www.workspace365.net

documenten, versturen ze e-mails of openen ze applicaties zoals cliënt
management systemen. Door SharePoint te vereenvoudigen is het
document app. Daarnaast heeft elk team een gedeelde mailbox die ze
makkelijk kunnen beheren vanuit de e-mail app. Tijdens een
huisbezoek gebruiken medewerkers de agenda om afspraken in te
plannen met gezinnen. Door de eenvoud en overzicht van Workspace
365 hoeven de teams zich niet meer te focussen op IT of processen,
maar kunnen ze al hun aandacht besteden aan jeugd en gezin.

Gratis demo proberen?
ERVAAR WORKSPACE 365
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