Ons doel? waarde toevoegen met
slimme technologie

Werken met
Microsoft 365.
Leygraaf Makelaars
maakte de overstap
MostWare en N! wise

bundelden hun kennis en
kunde op het gebied van

modern werken. Zodat de

medewerkers van Leygraaf

Makelaars nu altijd en overal
hun klanten en opdrachtgevers kunnen helpen.

Dit pakket is een
maatpak voor
makelaars.
Sander Houwing - N! Wise

Als modern makelaarskantoor kun je natuurlijk niet zonder moderne werkplek. Dat vonden ze bij Leygraaf Makelaars ook. Maar hoe kies je nu de beste
oplossing? Eén die ﬂexibel, betrouwbaar en veilig is en past bij de manier waarop je werkt? Het antwoord vonden ze dankzij een NVM-event bij Microsoft.

“Informatie opzoeken,
een bestand aanpassen, even snel
overleggen met een
collega; het gaat nu
allemaal een stuk
beter en efﬁciënter.”

Romy van de Leygraaf

Een

dynamisch

makelaarskantoor

toonaangevend
met

uiteen-

lopende opdrachtgevers, zo kun je
Leygraaf Makelaars uit Alkmaar wel
noemen. Een bedrijf met een duidelijke visie. Op hun vakgebied én op de

cloud. Een avond die werd georganiseerd door N! wise en MostWare in
samenwerking met Microsoft.

Een maatpak voor makelaars
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sing te kiezen, maar na deze avond

kaar. Dat vraagt de nodige flexibiliteit.
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Om die flexibiliteit te kunnen blijven
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als vervanging voor onze verouderde
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tralichte laptops.”

moment om daar eens kritisch naar te kijken. Gelukkig

Probleemloos online samenwerken
Romy is in ieder geval blij dat ze voor deze oplossing heeft
gekozen. “We hebben het meteen goed aangepakt. De
binnendienstmedewerkers hebben extra beeldschermen

konden de specialisten van MostWare ons daar goed bij
helpen. En ook op de dag zelf verliep de overstap probleemloos.”

Binnen één dag klaar voor de toekomst

en moderne desktops gekregen en al onze makelaars

Sander: “We besloten om op een maandag alles te in-

zijn uitgerust met een spiksplinternieuwe Microsoft Sur-

stalleren en over te zetten om de impact op de medew-
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onze klanten blijven helpen en online samenwerken met

In het begin moesten we wel nog even wennen aan de

collega’s, opdrachtgevers en projectontwikkelaars.”

nieuwe situatie, maar inmiddels zouden we niet anders

Een veilige, soepele datamigratie

meer willen. Informatie opzoeken, een bestand aanpassen, even snel overleggen met een collega; het gaat nu
allemaal een stuk beter en efficiënter.”

Voordat het zover was, moest er echter nog wel één en
ander afgestemd en geregeld worden.
Leygraaf Makelaars beschikte namelijk over veel, vaak
privacygevoelige, data die op een goede en veilige
manier overgezet moest worden naar de cloud.
Sander: “Samen met Romy en haar collega’s hebben we

Modern werken voor makelaars, vanaf vandaag ook
voor jou binnen handbereik
Wij zorgen ervoor dat je, voor een vast bedrag per werkplek, per maand, altijd en
overal kunt beschikken over de meest recente en meest veilige ICT-omgeving.
Benieuwd wat modern werken voor jouw organisatie betekent?
Vraag nu de demo aan!

Sander Houwing - 06-27182024 - shouwing@nwise.nl

