
63% van al het laptopgebruik 
en 59% van al het tabletgebruik 
voor werk vindt thuis, onderweg 
of op een andere niet-
kantoorlocatie plaats.1

36%: Stijging van ransomware-aanvallen in 
2016 met een 266% hogere eis om losgeld.8 

$9.485: Met malware geïnfecteerde 
mobiele apparaten kosten organisaties 
gemiddeld $9.485 per apparaat.9 

Microsoft 365 Business is een geïntegreerde oplossing die 
is ontworpen om groeiende bedrijven te bevorderen, met 
productiviteits-, beheer- en beveiligingsmogelijkheden die 

werknemers empoweren en gemakkelijk te beheren beveiliging 
die je bedrijfsgegevens beschermt.

Wat zouden je werknemers kunnen doen met 6,4 uur extra per week?

Werknemers in organisaties 
die mobiel werken 
aanmoedigen, zijn 16% 
productiever omdat ze 
6,4 uur extra hebben in een 
werkweek van 40 uur.4

+ 6,4 uur per week

Vertrouw je je 
technologie met 
apparaten en 
gegevens?
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Mobiliteit1

Verbinding en samenwerking2

Beveiliging3

Naarmate je bedrijf mobieler wordt 
en werknemers op verschillende 
apparaten werken – waaronder hun 
eigen – moet je technologie up-to-
date blijven om grote problemen te 
vermijden.

Heeft elk apparaat in je netwerk de nieuwste beveiligingsupdate? 

Zijn je bedrijfsgegevens veilig als een apparaat kwijtraakt of wordt 
gecompromitteerd door een phishing-, malware- of andere aanval? 

Niet op 
kantoor 59%63%

van alle werknemers zei 
dat de “mogelijkheid 
om altijd en overal te 
kunnen werken” hun 
productiviteit verbetert.2 

noemde ook “snelle 
en gemakkelijke 
toegang tot 
informatie.”3

49% 42% 

van alle ondervraagde bedrijven 
heeft ten minste één van een tiental 
veelvoorkomende beveiligingsproblemen 
ondervonden.7 

95% 

van alle informatiewerkers gelooft dat 
betere bedrijfstools het vinden en delen 
van informatie zullen verbeteren, evenals de 
expertise om hun werk te doen.5

50% 

Abonnementen en prijzen

Bied jij de tools die je werknemers nodig hebben om 
optimaal te presteren in je bedrijf?

Elke dag communiceert 
en werkt de gemiddelde 
werknemer samen met meer 
dan 20 collega’s en klanten.6
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