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Hoe creëer je in deze tijd één centrale plek waarin 
medewerkers en externen zowel sociaal en actief 
betrokken worden bij de organisatie en tegelijkertijd 
ondersteund door de robuuste technologie van het 
alsmaar groeiende Microsoft 365?

Door het integreren van de sociale, interactieve aspecten van het Viadesk social 
intranet met de reeds opererende Microsoft 365 systemen binnen de organisatie, 
wordt het mogelijk om het beste van twee werelden naar boven te halen - een 
intuitief, plug and play, te personaliseren platform, afgestemd op de behoeften 
van verschillende type gebruikers, ondersteund door de bedrijfskritische 
technologische componenten van Microsoft 365.    

Alles op één plek, zonder dat werknemers de technische kennis hoeven te vergaren 
om zich door verschillende moeilijke systemen en programma’s heen te werken.

Het social intranet inrichten
met Microsoft 365
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Dit kunnen wij faciliteren op de volgende manieren:

 Makkelijk inloggen (SSO)

Wanneer Microsoft 365 gekoppeld is met Viadesk, ben je automatisch 
ook ingelogd bij Viadesk (Single Sign-On). Deze SSO koppeling heeft 
als voordeel dat je vanuit één bronbestand kan werken (active 
directory) in plaats van dat je twee verschillende systemen moet 
bijhouden. Dit bespaart tijd en dus geld.

 De gebruikersnaam en het wachtwoord staan op één plek

Je hoeft voor Viadesk daarom geen nieuw wachtwoord aan te 
maken (en te onthouden). Vervolgens kun je makkelijk heen en weer 
tussen alle programma’s van Microsoft 365 en het social intranet. 
Nog een bijkomend voordeel is dat de beheerders niet overspoeld 
worden met vragen over vergeten wachtwoorden en het aanmaken 
van nieuwe wachtwoorden.

Integratie met Microsoft 365

Microsoft 365 biedt een uitgebreide API waarmee het ook mogelijk is 
om Microsoft 365 in Viadesk te integreren op een manier die past bij de 
organisatie. Op die manier kan Viadesk informatie halen uit Microsoft 365. 
Deze synchronisatie is terug te vinden in de volgende onderdelen: 

 Startpage widgets

 - Outlook
 - Onedrive
 - Outlook Calendar

 Microsoft 365 search

 Beschikbaarheid inzien

 Vergaderen in Teams  

 Synchronisatie met SharePoint teamsites
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Startpage widgets

Viadesk biedt een aantal widgets, ook wel Quick Access Widgets genoemd, waarmee 
je als gebruiker snel een overzicht hebt van de recente e-mails, documenten en 
afspraken voor de komende week. Dit op de startpagina van je intranet.

Microsoft 365 search

Vanuit Viadesk is het mogelijk om te zoeken binnen Microsoft 365. Dat houdt in 
dat je vanuit één plek kunt zoeken naar bestanden in OneDrive en teamsites 
in SharePoint zonder deze applicaties te moeten openen. De resultaten van de 
zoekopdrachten worden ook in Viadesk getoond. Natuurlijk is het alleen mogelijk 
om resultaten te zien van de SharePoint teamsites waar je toegang voor hebt.

Bij de implementatie van Viadesk 
kunnen bestanden blijven staan in de 
SharePoint omgeving. Geen gedoe 
met bestanden overzetten waardoor 
de overgang naar het werken met 
Viadesk soepeler zal verlopen.

Beschikbaarheid inzien

In het gebruikersprofiel kan iedereen aangeven of anderen de beschikbaarheid 
mogen zien in de Outlook-agenda. Collega’s en andere deelnemers van het 
platform kunnen dan zien op welke datum en tijd er al afspraken gepland staan 
zonder dat ze de titel van de afspraak zichtbaar is. Zo weet iedereen wanneer je 
wel en niet beschikbaar bent.

Handig voor als je bijvoorbeeld een telefoontje door wilt zetten naar de juiste 
persoon met bepaalde expertises. In één oogopslag kun je zien dat deze persoon 
niet beschikbaar is waardoor je de beller direct op de hoogte kunt stellen en door 
kunt geven wanneer er teruggebeld kan worden.
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Afspraken maken vanuit één centrale plek

Bij het maken van een afspraak of evenement in Viadesk, kun je aangeven dat het 
om een online vergadering gaat in Teams. Wanneer deze optie wordt aangevinkt, 
wordt er automatisch een Teams-link gegenereerd. Via deze link kunnen alle 
deelnemers de vergadering in Teams bijwonen. En omdat je dit allemaal vanuit 
één centrale plek kunt  beheren is dit ook zeer geschikt voor bedrijfsbrede 
evenementen en afspraken. 

Synchroniseren met SharePoint Teamsites

Je kunt een bestaande SharePoint teamsite(s) toevoegen aan een groep in Viadesk 
of vanuit dezelfde plek een nieuwe maken. Iedere toegevoegde Teamsite is terug 
te vinden in het Viadesk menu. De lijst met documenten is vanuit Viadesk direct 
toegankelijk waardoor navigeren heel eenvoudig is zonder dat je heen en weer hoeft 
naar verschillende programma’s. 

Ook nieuwe documenten (Word en Excel) toevoegen aan een SharePoint Teamsite 
kan vanaf dezelfde plek. Documenten kunnen omgezet worden naar een Microsoft 
365 bestand waarna deze in de juiste Teamsite opgeslagen kan worden.

Omdat je met het vriendelijke intuitieve interface van Viadesk vanuit één centrale 
plek kunt werken aan de documenten wordt het nog makkelijker om kennis te delen.
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