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Inleiding
Bedrijven en IT-professionals ervaren voortdurend  
uitdagingen bij implementatie van apparaten en  
handhaving van de beveiliging terwijl medewerkers 
toch productief en efficiënt moeten blijven.

Naarmate de keuze in apparatuur toeneemt, hoe 
groter de wens van IT-teams om beheer te 
vereenvoudigen en alles toch mogelijk te maken. Van 
het Internet of Things (IoT) tot integratie met 
traditionele tablets en computers 
en de acceptatie van nieuwe technologieën. Door 
vervanging van verouderde apparaten door 
flexibelere hardware-oplossingen en cloud-
technologieën, creëer je moderne werkomgevingen 
en verbeter je de ervaringen van medewerkers.  
Jouw IT-professionals willen een platform dat hun de 
controle en flexibiliteit geeft om je bedrijf efficiënt en 
veilig te laten draaien, waarbij medewerkers 
productief kunnen zijn, ongeacht waar ze werken of 
welk apparaat ze gebruiken. 

Forrester Consulting voerde in opdracht van 
Microsoft een Total Economic Impact™ (TEI)-
onderzoek uit waarbij de financiële impact en het 
potentiële rendement op investering (ROI) 
onderzocht werd. De focus lag op bedrijven die 
Microsoft 365 voor zakelijk gebruik implementeren 
op Microsoft Surface-apparaten. In het onderzoek 
wordt nauwkeurig bekeken hoe Surface-apparaten 
de zakelijke voordelen van Microsoft 365 vergroten 
en versterken. 

Deze brochure laat zien hoe Surface en Microsoft 
365, ondersteund door Windows, een efficiënter en 
veiliger platform bieden waarbij kosten worden 
bespaard en complexiteit wordt verminderd. Uit het  
TEI-onderzoek van Forrester Consulting blijkt dat 
overgang op Surface-apparaten zorgt voor 
voordelen en toename in de productiviteit van de 
eindgebruiker. Dit is vooral te danken aan 
vereenvoudigde samenwerking en 
apparaatinterfaces. Ook ervaren bedrijven voordelen 
voor de IT-efficiëntie door vereenvoudigde 
implementatie en beheer van apparaten, en 
algemene besparingen op bedrijfskosten dankzij 
verbeterde beveiliging en apparaatconsolidatie. 
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Bedrijven willen creatieve oplossingen blijven stimuleren om concurrerend te blijven en tegelijkertijd medewerkers zo 
tevreden mogelijk te houden. Je bespaart tijd en verhoogt de productiviteit als je medewerkers naadloos kunnen schakelen 
tussen zelfstandig en in teamverband werken. Hoe? Dat leggen we je uit.

Uitdagingen Oplossingen

1. Staat technologie de productiviteit van jouw
medewerkers in de weg?

□ Medewerkers besparen 2 uur per dag dankzij verbeterde 
samenwerking en productiviteit. Uit het onderzoek blijkt ook dat 
medewerkers dagelijks 30 minuten besparen met touchscreens, 
Surface-pen en samenwerking via Microsoft Teams.1

2. Neemt de productiviteit van medewerkers af
als gevolg van beveiligingseisen?

□ Windows Hello maakt wachtwoordvrije, snellere en veilige 
toegang beschikbaar. Biometrische verificatie en een pincode 
ontgrendelen het certificaat dat is opgeslagen in de Trusted 
Platform Module (TPM). Daarmee krijg je toegang tot 
Windows of andere bedrijfsmiddelen.

3. Geef teamleden het gevoel dat ze deel
uitmaken van een team, ongeacht hun 
locatie.

□ Iedereen wordt gezien en gehoord met krachtige chipsets,
een lange batterijduur, multitouch-schermen, HD-camera's en
kristalheldere audio en video, waardoor minder randapparatuur
nodig is.

4. Duurt het meedoen aan gesprekken,
het laten werken van technologie en het
delen van documenten te lang?

□ Microsoft 365 voor zakelijke samenwerkingstools, waaronder 
Microsoft Teams en deelname aan vergaderingen met één 
druk op de knop, vermindert de tijd die besteed wordt aan 
deelname aan virtuele en fysieke vergaderingen met
49 minuten per dag per apparaat.1

5. Is het voor medewerkers lastig om
videogesprekken te voeren terwijl ze met
intensieve applicaties werken?

□ Dankzij de mogelijkheid om intensieve applicaties tijdens 
videogesprekken actief te hebben., besparen medewerkers 
dagelijks 19 minuten en verhogen zij daarmee hun 
productiviteit. 1

Verbeter de betrokkenheid 
van medewerkers

"Alles wat Surface-gebruikers doen verloopt sneller. De machines 
presteren constant én beter. Een uur werken aan een Office-bestand op 
een ander apparaat, staat gelijk aan tussen de 45 en 50 minuten werken 
aan hetzelfde document op een Surface-apparaat."1

—CTO, professionele services
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IT-afdelingen ervaren aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen met implementatie van Surface-apparaten waarop Microsoft 
365 is geïnstalleerd. Bedrijven zien dat Surface-apparaten sneller op een gedecentraliseerde manier kunnen worden ingericht 
en geïmplementeerd. Zo kunnen nieuwe medewerkers vanuit huis beginnen met werken, een eigen apparaat registreren en 
toegang krijgen tot bestanden en applicaties.1

Uitdagingen Oplossingen

1. Hoe blijven IT-professionals implementatie
en beheer van apparaten voor teams de 
baas in een dynamische omgeving?

□ Door het inrichten van apparaten zonder ze fysiek te hoeven 
aanraken, nemen de kosten voor implementatie af met 16%. 
Surface-apparaten kunnen namelijk snel en op locatie van 
medewerkers worden geïmplementeerd. De implementatie van 
Windows Autopilot bespaart zelfs tot 3,75 uur aan installatietijd per 
apparaat.1

2. Verlies je kostbare tijd door firmwarepatches
goed te laten werken?

□ Microsoft Endpoint Manager, inclusief Microsoft Intune, 
verhoogt met Surface-apparaten de nauwkeurigheid en 
verkort de tijd om patches en updates te implementeren.

3. Beheren jouw IT-professionals alle apparaten
van je organisatie al met één centrale 
oplossing?

□ Met Device Firmware Configuration Interface (DFCI)2 en 
Microsoft Endpoint Manager beheer je duizenden Surface-
apparaten op afstand tot en met de firmware. Surface-
apparaten bieden deze unieke mogelijkheid door in 
aanmerking te komen via Windows Autopilot.

4. Beheren IT-professionals de firmware op jouw
apparaten al op afstand?

□ Snellere firmware-updates bespraren tot 3,25 uur per jaar per 
apparaat op applicatie-updates. Bovendien kun je met DFCI 
duizenden Surface-apparaten op afstand beheren tot en met de 
firmware.1

5. Wordt jouw IT-team overweldigd door
het beheer van meerdere apparaten per
gebruiker?

□ Een twee-in-één Surface-apparaat elimineert de behoefte aan 
extra apparaten en vermindert de complexiteit van beheer van 
meerdere apparaten per gebruiker.

Moderniseer beheer en implementatie 

"Vroeger waren we het grootste deel van een werkdag bezig met  
voorbereiding van nieuwe apparaten voor onze eindgebruikers. 
Met Surface ontvangt de eindgebruiker het apparaat meteen 
en kan het in 10 tot 15 minuten ingesteld worden. De Microsoft 
Endpoint Manager, inclusief Intune, doet al het werk voor ons."1

—VP en CISO, HR-services
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Bedrijven besteden veel tijd aan het nadenken over verlaging van risicokosten voor medewerkers en bedrijfsvoering. 
Surface introduceert een paradigmaverschuiving waarbij beveiliging in apparaten wordt ingebouwd en niet achteraf 
wordt toegevoegd. Met Surface wordt elke laag (firmware, besturingssysteem en beheeroplossingen in de cloud) 
van het apparaat onderhouden door Microsoft met beveiliging op bedrijfsniveau via voorwaardelijke toegang. Dit 
doen we met Microsoft Defender Advanced Threat Protection, Windows Update voor Bedrijven, Intune-
mogelijkheden voor wissen op afstand, Windows Defender Exploit Guard en Microsoft Defender Application Guard.

Uitdagingen Oplossingen

1. Hoeveel lagen van beveiliging beheert jouw
IT-team?

□ Bedrijven zien hun kosten voor beveiligingsoplossingen van 
derden met 18% afnemen dankzij de gecombineerde 
beveiligingsvoordelen van Microsoft 365 voor zakelijk gebruik 
en Surface-apparaten.1

2. Hoe veilig zijn de apparaten die jouw
medewerkers dagelijks gebruiken om
toegang te krijgen tot bedrijfsinformatie?

□ Surface-apparaten plus Microsoft 365-beveiligingsfuncties op 
ondernemingsniveau zorgen voor 17,2% minder inbreuk op 
gegevens en beveiliging.1

3. Hebben jouw apparaten extra
beveiligingsoplossingen nodig?

□ Met veilige hardware TPM 2.0, BitLocker, DFCI2, Surface Enterprise 
Management Mode (SEMM), Unified Extensible Firmware Interface 
(UEFI) en Windows Hello krijg je ingebouwde beveiliging en dus 
géén beveiliging die achteraf moet worden toegevoegd.

4. Kunnen jouw IT-professionals een apparaat 
voor medewerkers lokaliseren en beheren?

□ Met SEMM kunnen IT-teams apparaten beheren op UEFI-
niveau. Afhankelijk van het beveiligingsbeleid bedienen IT-
professionals camera's, microfoons of USB-drives.

5. Krijgen medewerkers veilig toegang tot hun
apparaten en het netwerk van jouw 
organisatie?

□ Met Windows Hello maak je wachtwoordvrije, snellere en 
veilige toegang beschikbaar. Biometrische verificatie en een 
pincode ontgrendelen het certificaat dat is opgeslagen in de 
TPM. Daarmee krijg je toegang tot Windows of andere 
bedrijfsmiddelen. Bedrijven zien de kosten voor infrastructuur 
en helpdesk afnemen met 16,8%.1

Verlaag de risicokosten

"Dankzij het gebruik van Surface-apparaten met Microsoft 365 E5 
hebben we 30% tot 40% minder beveiligingsincidenten waarbij 
iemand op pad moet worden gestuurd."1

—CTO, professionele services



Brochure over de meerwaarde van Microsoft Surface voor bedrijven | 7

Uit het TEI-onderzoek van Forrester Consulting blijkt dat 
investeringen in Surface-apparaten met Microsoft 
365 de productiviteit van medewerkers verhogen, 
de samenwerking en het teamwerk van het personeel 
verbeteren, de beveiliging verhogen en efficiëntere 
apparaatgerelateerde IT-activiteiten opleveren.

Surface levert met Microsoft 365, Windows Autopilot en 
Microsoft Endpoint Manager (inclusief Intune) aanzienlijke 
tijdwinst op door het traditionele run-model te 
automatiseren. Je IT-professionals hebben hierdoor meer tijd  
om zich te concentreren op hoe medewerkers het gebruik 
van de apparatuur ervaren. Met een verscheidenheid aan 
vormfactoren geeft Surface medewerkers ook de flexibiliteit 
om te werken zoals ze willen en vergroot daarmee het 
innovatiepotentieel.

Bedrijven die voor Surface kiezen, krijgen meer dan alleen 
een apparaat: ze zetten een strategische stap richting 
succes. Surface is door Microsoft ontworpen voor de 
Microsoft-software waarop mensen elke dag vertrouwen. 
Surface is geïntegreerd met bestaande software en 
cloudservices. Daarmee wordt de gecoördineerde 
beveiliging uitgebreid van apparaat tot cloud, de 
productiviteit verhoogt en is samenwerking gestimuleerd 
met logische gebruikersinterfaces die de in-app-ervaring 
optimaliseren. Ook wordt de implementatie en het beheer 
vereenvoudigt, ongeacht op welke locatie medewerkers 
werken. 

Ben je benieuwd naar manieren waarop je efficiëntie en 
besparingen creëert met Surface en Microsoft 365? Lees 
dan het TEI-onderzoek van Forrester Consulting.

© 2020 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

1 'Maximizing Your ROI From Microsoft 365 Enterprise With Microsoft Surface', een Total Economic Impact™-onderzoek uitgevoerd door Forrester 
Consulting, juli 2020.

2 Surface Laptop Go: Surface Go en Surface Go 2 maken gebruik van UEFI van derden, waarbij DFCI niet wordt ondersteund. DFCI is momenteel verkrijgbaar 
voor Surface Laptop Go, Surface Book 3, Surface Laptop 3, Surface Pro 7 en Surface Pro X. Lees meer over het beheer van Surface UEFI-instellingen op 
https://docs.microsoft.com/nl-nl/surface/manage-surface-uefi-settings. 
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https://techcommunity.microsoft.com/t5/surface-it-pro-blog/maximizing-your-roi-from-microsoft-365-enterprise-with-microsoft/ba-p/1740437
https://docs.microsoft.com/nl-nl/surface/manage-surface-uefi-settings



