
 

 

 

 

  

2019 

Carlo Konijn | Chi Computers 

IT Manager 

1-1-2019 

Online werken met Office 365 

Hulpmiddelen voor de professional 
Copyright © 2019  

Chi Computers 

Auteur: Carlo Konijn 

Organisatie: Loorbach Financiële Diensten BV 



 

1 
Chi Computers 

T. 072-7433676 | @. info@chicomputers.nl | www.chicomputers.nl  
 

Inhoud 
Hulpmiddelen voor de professional ........................................................................................................ 0 

Wat is Office 365 ..................................................................................................................................... 2 

Ontdek office 365 .................................................................................................................................... 2 

E-mail & agenda .................................................................................................................................. 2 

Blijf overal verbonden met bedrijfse-mail van exchange online ......................................................... 3 

Voordelen van Microsoft exchange e-mail ......................................................................................... 3 

OneDrive voor bedrijven ..................................................................................................................... 3 

Werken met OneDrive voor bedrijven ................................................................................................ 4 

Bestanden eenvoudig opslaan, synchroniseer gegevens. ................................................................... 4 

Microsoft Teams .................................................................................................................................. 5 

OneNote: altijd uw ideeën en notities binnen handbereik ................................................................. 6 

Mobile device management ................................................................................................................ 6 

Office 365 back-up mogelijkheden ...................................................................................................... 7 

Dagelijks een back-up van je office 365 omgeving.......................................................................... 7 

Hulp nodig? ............................................................................................................................................. 7 

 

  

mailto:info@chicomputers.nl
http://www.chicomputers.nl/
https://chicomputers554-my.sharepoint.com/personal/carlo_konijn_chicomputers_nl/Documents/5.%20Marketing/Leaflets,%20ebooks/Office%20365%20ebook.docx#_Toc9270145


 

2 
Chi Computers 

T. 072-7433676 | @. info@chicomputers.nl | www.chicomputers.nl  
 

Wat is Office 365  
Office 365 is het vertrouwde office pakket met Word, Excel, PowerPoint, OneNote en Outlook 

gecombineerd met handige zakelijke kantoor automatisering mogelijkheden. Hieronder valt Bedrijfs 

e-mail via Microsoft exchange, persoonlijke online opslag en online back-up voor uw gegevens via 

OneDrive voor bedrijven, Werken in teamverband aan gezamenlijke bestanden via Sharepoint 

online, Ideeën delen en tegelijkertijd samenwerken op het ideeën bord met OneNote, Chatten, 

bellen en video bellen met collega’s, klanten en leveranciers via Skype voor Bedrijven. En het 

complete office pakket voor al uw apparaten (Pc, laptop, Tablet, Smartphone, Mac, ipad, Iphone.) 

 

Office waar en wanneer u het nodig hebt, Overal kunnen werken, altijd en op elk 

apparaat. Office 365 staat altijd voor u klaar. 

Ontdek office 365 

E-mail & agenda 
Toegang tot e-mail, contactpersonen en gedeelde agenda's vanaf elke locatie. Office 365 heeft zijn 

eigen e-mail service genaamd Microsoft Exchange waarin u uw bedrijfsnaam @uwbedrijf kan 

koppelen aan office 365. Uw e-mail, agenda en contactpersonen worden vanaf dat moment bewaard 

op de centrale servers van Microsoft. Elk apparaat die u koppelt aan uw office 365 account wordt 

verbonden aan uw e-mail, agenda en contacten in de vorm van een beamer effect. Op elk apparaat 

heeft u ten alle tijden in zage in uw e-mail, agenda en contacten. 

Zie het als Netflix: als ik mijn serie kijk via mijn tv en halverwege wil ik verder kijken op mijn tablet, 

zodra ik de Netflix app open op mijn tablet gaat mijn serie precies verder waar ik gebleven was. 

Simpelweg omdat de betreffende serie niet is opgeslagen op mijn tablet of tv maar op een centrale 

server. En deze centrale server geef ik enkel een seintje dat ik vanaf nu verder wil kijken op mijn 

tablet en alles gaat precies verder waar ik gebleven was. 

Wanneer u gebruik gaat maken van Microsoft Exchange krijgt u dezelfde mogelijkheid. Ongeacht het 

apparaat, ongeacht de locatie u kunt altijd bij uw e-mail, agenda en contacten. 
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Blijf overal verbonden met bedrijfse-mail van exchange online 
 

Altijd up-to-date, waar je Office ook gebruikt 

In Office 365 worden e-mailberichten, agenda's 

en contactgegevens op al je apparaten in 

realtime gesynchroniseerd. Inhoud is dus altijd 

up-to-date, welk apparaat je ook gebruikt. 

Eenvoudige planning 

In je eigen of gedeelde agenda's kun je op elk 

gewenst moment zien wanneer mensen 

beschikbaar of bezet zijn. Plannen gaat eenvoudig en probleemloos. Vanaf elke locatie. 

Bescherm je mobiele gegevens 

Als je je telefoon kwijtraakt, hoef je niet in paniek te raken. Met Office 365 kun je je gegevens op 

afstand wissen en zo ongeoorloofde toegang voorkomen. 

 

Bekijk het video fragment over exchange online op YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=JCBLXJHJdew 

Voordelen van Microsoft exchange e-mail 
✓ 50 GB opslagruimte 

✓ Automatisch antwoord (afwezigheids boodschap tijdens vakantie dagen.) 

✓ Overal toegang via outlook op pc, mac, tablet en smartphone of de websversie. 

OneDrive voor bedrijven 
Werken aan bestanden vanaf elke locatie met OneDrive voor bedrijven, net zoals met exchange 

online worden uw bestanden online opgeslagen in een documenten bibliotheek genaamd OneDrive 

mailto:info@chicomputers.nl
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voor Bedrijven. OneDrive is een persoonlijk opslagruimte een beetje hetzelfde als jouw eigen map op 

je computer, notebook of mac echter met hetzelfde beamer effect alle bestanden worden getoond 

op de apparaten die je gebruikt en altijd met de meeste recente versie gesynchroniseerd.  

Werken met OneDrive voor bedrijven 
Er zijn een aantal manieren om via OneDrive te werken, je kan de bureaublad app installeren op de 

systemen die je het meeste gebruikt of werken via de web versie van OneDrive. 

Werken via de OneDrive app: als je de app installeert op een systeem verschijnt er een extra map in 

de verkenner of in de finder (Mac) genaamd OneDrive. Al jouw bestanden en mappen worden op 

deze locatie gesynchroniseerd op je systeem. Net zoals je normaal gesprokken al je bestanden 

opslaat in mijn documenten, mijn afbeeldingen enz. staan deze nu in de OneDrive map. Wanneer je 

werkt in een bestand of map verandert het bestand in 2 draaiende pijltjes ter indicatie dat je in het 

bestand werkt of dat er aanpassingen in worden gedaan. Zodra je klaar bent zal het bestand 

veranderen in een groen symbool ter indicatie dat jouw bestand online is opgeslagen en op het 

systeem waarmee je werkt.  

Werken via de webversie: als je geen gebruik maakt van de OneDrive app kan je gebruik maken van 

de webversie, als je aanmeldt bij de webversie verschijnt dezelfde mappenstructuur zoals je gewend 

bent als via de verkenneer te werken. Bij het selecteren van office documenten kunt u deze 

eenvoudig bekijken en bewerken via de webversie of deze openen via jouw office applicatie op je 

systeem. Jouw bestanden zijn ten alle tijden binnen handbereik. 

Bestanden eenvoudig opslaan, synchroniseer gegevens. 

 
Altijd de nieuwste versie van bestanden 

Als je bestanden online zijn opgeslagen, kun je ze 

gemakkelijk opslaan, organiseren en delen. Je kunt zo 

met collega’s aan documenten werken, rapporten 

delen met zakenpartners of in contact blijven met 

klanten. Je bestanden zijn altijd up-to-date, dus 

iedereen heeft toegang tot de nieuwste versie. 

 

Ruimte voor al je bestanden 

Met 1 TB ( 1000GB ) aan opslagcapaciteit voor persoonlijke documenten kun je al je bestanden 

online opslaan en vanaf elke locatie openen op een pc, Mac of iOS-, Android™- of Windows-apparaat. 
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Bekijk het video fragment over OneDrive: https://www.youtube.com/watch?v=tehtuvb6fJE  

Microsoft Teams 
Samenwerken aan bestanden met het gehele team, OneDrive is een persoonlijke online opslagruimte 

geheel voor jezelf. SharePoint is het beste te beschrijven als de team OneDrive met online 

opslagruimte voor alle bestanden waarin jij en je gehele team of bepaalde afdelingen in werken. 

Net zoals met de OneDrive app kan je bepaalde team bestanden synchroniseren via je systeem en 

hiermee samen werken in algemene bestanden samen met collega’s. of team leden kunnen gebruik 

maken van de webversie en via deze weg samenwerken, bekijken en bewerken van algemene 

bestanden. 

Projecten / afdelingen 

Split eenvoudig uw documenten 

structuur in lopende projecten of 

afdelingen zoals: verkoop, 

administratie, onderhoud enz. 

Bepaal zelf de toegang tot 

gegevens 

Je kan per medewerker aan geven 

in welke bestanden ze mogen 

werken of bekijken. 

Bescherming mobiele apparaten 

Elke mobiel apparaat gekoppeld aan SharePoint is automatisch beschermd, mocht er een tablet of 

telefoon kwijt raken kan je het apparaat op afstaand wissen zodat je bedrijfsgegevens beschermd 

blijven. 

 

Bekijk het video fragment over SharePoint: https://www.youtube.com/watch?v=bvEPmIwWknY   
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OneNote: altijd uw ideeën en notities binnen handbereik 
OneNote is een vertrouwde office app voor de meeste van ons, in office 365 worden jouw notitie net 

zoals met de bedrijfse-mail en OneDrive online opgeslagen. Jouw notities zijn altijd toegankelijk via 

vrijwel elk apparaat. Als je OneNote i.c.m. SharePoint Online gebruikt kan het gehele team notities 

en ideeën delen ongeacht van de locatie waar vanaf wordt gewerkt. 

 

Bekijk het video fragment over OneNote en Team OneNote: 

https://www.youtube.com/watch?v=7mIqrgHCqZE  

Mobile device management 
Met mobile device management kan je jouw apparaten versleutelen en verschillende beveiligings 

methode toepassen om je bestanden te beschermen. 

 
Bekijk het video fragment over Mobile device management: 

https://www.youtube.com/watch?v=J36h6ayUDvo 

mailto:info@chicomputers.nl
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Office 365 back-up mogelijkheden 
Bestanden die worden verwijderd in Microsoft OneDrive blijven 7 a 14 dagen bewaard in de online 

prullenbak. Als bestanden per ongeluk zijn verwijdert dan kan je deze via de online prullenbak binnen 

7 a 14 dagen herstellen. Extra back-up mogelijkheden kan je creëren met Skykick cloud back-up of via 

een Synology NAS 

Dagelijks een back-up van je office 365 omgeving 
Skykick is een aparte cloud opslag, waarmee je automatisch een dagelijkse back-up kan maken van je 

office 365 omgeving. Stel dat er bestanden en/of mappen per ongeluk worden verwijdert kan je ze 

eenvoudig herstellen via Skykick.  

 

Als het voor je organisatie belangrijk is, of verplicht om je bestanden ook lokaal op te slaan kan je een 

Synology NAS gebruiken om je bestanden dagelijks lokaal op te slaan. Een Synology NAS is een 

netwerk harde schijf waarop dagelijks een back-up van je office 365 omgeving wordt opgeslagen. 

Hulp nodig? 
Wij hebben jarenlange ervaring met het opzetten en inrichten van Office 365 voor Bedrijven.  We 

helpen je graag met het inrichten, het overzetten van je e-mail en data naar de Microsoft cloud.  

Neem gerust contact via https://chicomputers.nl  
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