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Inleiding
Deze release bevat een nieuwe module. De module is los inzetbaar en vereist geen aanpassingen aan
de authenticatie-flow van de intranet gebruiker. Door InfoProjects zijn systeemtests en
implementatietests uitgevoerd.

Nieuwe Module: Office 365 Integratie
Het intranet als digitale werkplek is een niet te negeren trend. Een trend die alleen succesvol kan zijn als
de integratie met achterliggende systemen goed geregeld is. Met een gloednieuwe module maakt
InfoProjects de integratie van het intranet met Office 365 mogelijk. Authenticatie, hergebruik van
persoonlijke gegevens, omgaan met documenten, integratie van agenda's en optimale inzet van
communicatiemiddelen zoals Chat en Skype zullen hiermee beschikbaar komen vanuit de context van
het intranet. Op deze manier worden de digitale werkplek en het samenwerken optimaal ondersteund.
De eerste versie van deze module focust zich op de integratie van het intranet met Outlook. Zo kunnen
gebruikers nu in één oogopslag zien hoeveel ongelezen e-mails zij hebben, en op het dashboard tonen
direct alle afspraken van de komende dagen.

In de toekomst is integratie met andere Office 365 diensten denkbaar, bijvoorbeeld met OneDrive,
SharePoint, Delve en Teams. InfoProjects is enthousiast over de verschillende mogelijkheden! Bent u na
het lezen van deze release notes ook enthousiast geworden en heeft u interesse in de integratie van
Office 365 met het intranet? Neem contact op met InfoProjects, dan gaan we samen kijken welke
integratie mogelijkheden binnen uw organisatie te realiseren zijn.
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Outlook mail quick-link
In het usermenu toont het aantal ongelezen e-mails van de gebruiker. De gebruiker
kan direct doorklikken om de mailbox te openen in de browser, zonder opnieuw te
hoeven inloggen.
Mijn Agenda
Op het dashboard kan een blok 'Mijn agenda' geplaatst worden. De eerstkomende
afspraken in de Outlook-agenda van de gebruiker worden hier getoond.
Let op: Functionaliteit vereist implementatie-werkzaamheden.

