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What’s new in Microsoft 365: Apps en Features
Opleiding IT PRO

OMSCHRIJVING
Introductie
Één van de grootste voordelen van het Microsoft 365 abonnementen model is de continue stroom aan nieuwe features en updates. Niet enkel op het
niveau van security, maar ook op het vlak van productiviteit en gebruiksgemak. Daarnaast kunnen bestaande tools omwille van veranderende
omstandigheden (bijvoorbeeld covid-19) een volledig nieuwe invulling krijgen. Tijdens deze IT-Club sessie gaan we dieper in op een aantal nieuwe
features, nieuwe tools of nieuwe gebruikstoepassingen. Tijdens de presentatie zitten heel wat praktijkvoorbeelden verweven om de voordelen zo
tastbaar mogelijk voor te stellen.
Omschrijving
Het IT Clubs - Circle of Excellence - GDPR club lidmaatschap: 4 vliegen in één klap!
Dagelijks wordt u als IT-professional geconfronteerd met nieuwe producten, trends en technologieën. Steeds opnieuw moet de keuze gemaakt worden of
u deze technologie al dan niet integreert in uw werking. De IT-Club is er voor IT-professionals die zich continu wensen te informeren over de nieuwste
trends, technologieën of producten. Op het einde van de maand organiseren wij telkens drie seminaries.
Een seminarie wordt opgedeeld in twee delen. Tijdens het eerste gedeelte van de avond krijgt u een uiteenzetting over de conceptuele werking van
nieuwe technologieën of normen. Na de pauze wordt via een demo en een aanvullende getuigenis een mogelijk stappenplan voorgesteld om deze
technologie (of norm) in een ICT bedrijfsomgeving te implementeren. In de pauze is er ook even tijd om bij te praten met de andere leden, zie het als de
ideale manier om te netwerken.
4 clubformules onder één dak. De seminaries zijn gericht op vier functieprofielen:
·IT Club for IT Professionals
·IT Club for Developers
·Circle of Excellence for ICT managers en Business Decision Makers
·GDPR club: DPO, Legal, IT en Managers
Webinar of op de campus? Aan u de keuze!
Vanaf dit clubjaar kan elke clublid - per seminar - zelf vrij kiezen als u deze wenst online mee te volgen (Webinar) dan wel op de campus. Om praktische
redenen (ifv geldende COVID richtlijnen mbt maximale bezetting leslokaal) vragen wij wel uw keuze minstens één week voor startdatum kenbaar te
maken. U kan gerust uw keuze tijdens de hernieuwing van het lidmaatschap kenbaar maken en eventueel (minstens één week voor start) bijsturen ifv uw
wensen.
Exclusief voor clubleden: Webinars zullen vanaf heden ook opgenomen worden!
Alle(*) seminaries / webinars zullen vanaf september ook opgenomen en nadien beschikbaar gesteld worden. Vanaf eind september krijgt elk IT-Clublid
toegang toegang tot het digitaal platform waarop zowel de presentaties van de sprekers als de opnames beschikbaar zullen zijn.
(*) Rekening houdend met de GDPR-wetgeving.
Thema’s en seminaries onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen (praktisch en actualiteit).
Voor wie is deze opleiding bestemd?
Innovation managers
Business developers
Chief innovation officers
Business Analisten
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ICT-Managers
IT-Professionals
Voorkennis
Algemene functionele kennis van Microsoft 365 (voorheen Office 365)

PROGRAMMA
Deel 1: What's new in Microsoft 365: Apps & features [18u00 tot 19u30]

Pauze [19u30 tot 19u50]

Deel 2: What's new in Microsoft 365: Apps & features [19u50 tot 21u00]
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