
Deze gratis (crisis)PowerApp biedt een platform waarop werknemers voortdurend met elkaar in  

verbinding staan en waar real-time interne en externe informatie verzameld en gedeeld kan worden.

Jouw ready to go crisiscommunicatie app

Werk effectiever samen, ook tijdens 
een crisis.
Microsoft ontwikkelde een nieuwe crisiscommunicatie app 

met de bedoeling de impact van Covid-19 te verminderen 

door je personeel in staat te stellen eenvoudig statusupdates 

te delen. Het platform, dat PowerApps, PowerAutomate, 

Microsoft Teams en Sharepoint combineert, kan 

eenvoudigweg gebruikt worden via een webbrowser, 

mobiele app of Teams om zo zeer gebruiksvriendelijk 

samen(tele)werken te optimaliseren.

Quick wins voor je organisatie

Geen twijfel meer over de genomen 

maatregelen binnen jouw organisatie. Alle 

informatie staat centraal beschikbaar en 

up-to-date voor iedereen. 

Ook je eerstelijnsmedewerkers zijn mee: 

zij kunnen de app via hun smartphone 

raadplegen en hebben dus geen pc of 

laptop nodig.

Je management of HR departement 

communiceert efficiënt en laagdrempelig 

naar je volledige organisatie.

Kosteloos in jouw licentie
PowerApps is reeds voor jou ter beschikking gesteld 

in de gratis Office 365 E1 (trial) licentie.

Alle medewerkers op één lijn
Een gecentraliseerd portaal voor  

intern en extern nieuws.

Naadloos te integreren in Microsoft Teams
PowerApps is een erg gebruiksvriendelijk platform 

in de front-end én back-end.

Waarom Synergics?

Onze PowerApp expert:

• helpt jou bij de installatie en opbouw van de app op 

maat van jouw organisatie

• leert je de app van A tot Z kennen, zowel vanuit 

eindgebruiker als beheerder perspectief

• volgt via een follow-up call jouw organisatie op om 

verder te helpen waar nodig 

Synergics heeft de nodige expertise om Office 365 

succesvol te lanceren in jouw organisatie. Als Cloud 

Change Agent doen we veel meer dan jou op weg zetten 

naar een nieuwe manier van werken. We begeleiden ook 

het veranderingsproces, zowel vanuit technisch als vanuit 

menselijk standpunt. In ons partnership helpen we jou om 

een succesvolle verandering door te voeren en zorgen we 

ervoor dat je iedereen mee aan boord krijgt.

Meer weten? Hulp nodig?

+32 (0)2 400 02 90

sales@synergics.be


