
PRODUCT VISION BOARD: OFFICE 365 
 

 

VISION 

 
Met welk doel voeren we dit initiatief uit? 
 
Welke positieve verandering brengt dit 
initiatief? 
 

 
⇒ Efficiënter en op uniforme wijze beheren van documenten voor Onderwijs en 

Bedrijfsadministratie, deze eenvoudig intern en met het werkveld kunnen delen en 
medewerkers en studenten kunnen efficiënter digitaal Samenwerken middels online Teams 
en SharePoint 

 
TARGET GROUP 

 
NEEDS 

 
PRODUCT 

 
BUSINESS GOALS 

• Welke academies/diensten zijn 
betrokken bij het resultaat?  

• Wie zijn de belangrijkste klanten en 
gebruikers? 

 

• Welk probleem lost het eindproduct 
op?  

• Welke meerwaarde/opbrengst wordt 
voorzien?  

 

• Wat is het specifieke resultaat? 
• Waardoor onderscheidt zich dit 

resultaat?  
• Is het eindproduct op te delen in 

deelproducten/deelresultaten? 
 

• Wat levert het eindproduct Avans op? 
• Op welke wijze draagt het 

eindproduct bij aan de Avans-
doelstellingen? 

 

Alle academies en diensten zijn 
betrokken en alle medewerkers en 
studenten zijn gebruiker van het 
resultaat. 

Momenteel worden verschillende 
omgevingen gebruikt voor opslag van 
documenten, zoals fileshares en Xythos 
en is het lastig om samen te werken aan 
documenten.  
 
Na implementatie is het veel eenvoudiger 
om documenten te delen, hieraan samen 
te werken (met collega’s en studenten) en 
er overal vandaan bij te kunnen. Ook 
wordt voorkomen dat er verschillende 
kopieën en versies in omloop zijn, wat de 
kwaliteit van informatie in het algemeen 
verbetert. 
 

Als resultaat hebben we straks één 
standaard, online platform voor eenvoudig 
en flexibel document beheer en zijn alle 
documenten op Xythos en fileshares 
verplaatst naar SharePoint en Teams. 
 
Hiermee kan je overal, altijd en met elk 
(mobiel) apparaat bij je documenten om 
aan te werken, te raadplegen en te 
delen/aan samen te werken. 
 
Middels het delen van documenten in 
plaats van kopiëren en mailen kan worden 
voorkomen dat er verschillende versies van 
documenten rondgaan, wat de kwaliteit van 
informatie te goede komt. 

o Verhogen van de productiviteit en 
kwaliteit van informatie. 

 
o Altijd en overal en op een veilige 

manier toegang tot je documenten. 
  

 


