Microsoft Teams

Een dag in het leven van…
Maak kennis met Sofie, een inspecteur bij een bouwbedrijf die meestal op
meerdere locaties werkt en Teams gebruikt om haar planning en projecten op één
centrale plek te houden.

7:45 AM

8:30 AM

Sofie begint haar dag
met het bekijken van
meldingen in de Teams
activiteitenfeed. Ze leert
over revisies die door
de architect zijn
gemaakt, controleert
een audit die door een
leverancier is geupload
en keurt een schatting
goed voor een klant.

Op haar weg naar
het werk gebruikt
Sofie haar mobiele
Teams-app om
sitebezoeken die
voor die dag zijn
ingepland, te
bekijken en
prioriteiten toe te
kennen.

9:30 AM

10:30 AM

Terwijl ze onderweg is
naar de locatie klikt ze op
haar Wiki-tab op haar
mobile. Zo is ze op de
hoogte van de
belangrijkste teamleden
en hun rollen. Via de tab
PowerBI checkt ze de
budgetten en het schema.

Terwijl Sofie het gebouw
inspecteert gebruikt ze de
zoekfuncties van teams
voor de nieuwste
veiligheidscodes en
milieurichtlijnen die
specifiek zijn voor dit
project.

1:00 PM

1:30 PM

Sofie merkt op het tabblad Files dat
de laatste blauwdruk-weergaven
door de architect zijn bijgewerkt. Ze
opent de blauwdruk in Visio en voegt
haar opmerkingen toe aan alle
teamleden die ze moet beoordelen.

Op verschillende locaties
in de wereld bereiden
Sofie en haar team hun
wekelijkse staturapport
voor door het rapport
samen te bewerken in
Word binnen Microsoft
Teams.

3:00 PM

4:00 PM

In de middag gaat Sofie met haar
dochter naar ballet en tijdens een
pause gebruikt ze de Kayak bot in
Teams om te bevestigen wanneer
ze haar college van het vliegveld
moet ophalen.

Op weg naar een andere
klantensite ontvangt Sofie een
melding op haar mobiele
Teams app dat een
vergadering die ze gepland
heeft net is begonnen. Sofie
neemt op haar telefoon, op
afstand, deel aan de
vergadering en ook de
beoordelingsdiscussie.

5:30 PM
Terug op kantoor begint
Sofie met haar team aan
een nieuw project. Met
de planner app
identificeert ze
eigenaren, einddata en
Teams.

