De Microsoft Surface Hub Training
De beste manier om samen ideeën te creëren en te brainstormen

Wat is de Microsoft Surface Hub?

Optie 1: Adoptie Training

Surface Hub is een krachtig apparaat dat is
ontworpen om de manier waarop mensen
samenwerken op natuurlijke wijze te bevorderen.
Brainstormen, gezamenlijk ideeën creëren,
vergaderen, schermen en actiepunten direct
delen. De Surface Hub nodigt daartoe uit!

Heeft u al een Surface Hub in huis? AskRoger!
Heeft een training ontwikkelt om medewerkers
snel up-to-speed te brengen met het gebruik
van de Surface Hub. Deze hands-on training
wordt bij u op locatie verzorgt en gaat in op alle
mogelijkheden die het apparaat biedt.

Office 365 applicaties en Skype for Business
zijn ingebouwd. Deelnemers kunnen ongeacht
de locatie heel eenvoudig, middels spraak, video
en of chat bij het overleg betrokken worden en
documenten met elkaar delen. Aan het eind
van het overleg deelt u vergadercontent en
actiepunten eenvoudig met OneNote of via de
email met alle deelnemers.

Na een korte introductie van het apparaat en
uitleg van de functies gaan we in teamverband
snel aan de slag met een praktijk case. Dit
stelt gebruikers in staat om zelf spelenderwijs
ervaring op te doen met de mogelijkheden van
het apparaat. Onze consultant helpt bij de
case en geeft hint en tips. De training wordt
afgesloten met een korte brainstorm over
de bedrijfsspecifieke toepassingen en welke
business voordelen dit kan bieden.

AskRoger biedt bedrijven 2 opties om ervaring
op de doen met het gebruik van de Surface Hub.

De ervaring leert dat deze opzet als heel prettig

wordt ervaren en gebruikers na de training direct
aan de slag kunnen in het dagelijks gebruik.
Na afloop van de training kan men nog
terugvallen op AskRoger! voor ondersteuning bij
het daadwerkelijke gebruik van de Surface Hub.
De adoptie training duurt 2 uur en kost € 450,-
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Tijdens de training komen aspecten
aan bod als;
• Adhoc brainstormen met behulp van het
whiteboard
• Gebruik van Office365 en bedrijfsspecifieke
applicaties
• Inzet van SfB voor communicatie met externe
middels spraak, video en chat
• Gebruik van devices als laptops, tablets en
smartphones voor deelnemers op afstand
• Schermen delen en samen aan documenten
werken
• Opslaan en verspreiden van informatie
• Plannen van meetings en adhoc opschakelen
van collega’s op afstand
• Economisch rendement inzet Surface Hub

Optie 2: Inspiratie en Kennismaking
U heeft nog geen Surface Hub maar wil in de
praktijk ervaren wat de mogelijkheden voor uw
organisatie zijn? Hiervoor heeft Ask Roger! een
inspiratie & Kennismaking dienst ontwikkelt.
Wij plaatsen voor een periode van 1 week
een Surface Hub op uw locatie. Middels een
inspiratie sessie met uitleg en hands on training
brengen we u op weg in het gebruik van de
Surface Hub. Daarna kunt u zelf ervaren hoe de
Surface Hub u in de praktijk kan ondersteunen
tijdens de dagelijkse werkzaamheden.
Deze kennismaking is vrijblijvend. U betaalt
alleen € 750,- voor plaatsing, instructie en tijdelijk
gebruik.

Uitgangspunt
Om tijdens de training aandacht te kunnen
besteden aan alle facetten is het van belang dat
de Surface Hub op locatie is geïnstalleerd met
aansluitingen op bedrijfsnetwerk, internet en
Skype for Business.
Meer informatie?
Kijk op onze Surface Hub webpagina
of bel met 088 – 27 57 600

