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Het Nieuwe Werken in de praktijk 
OfficeContent is een online studyportal en helpdesk, gebaseerd op 
community leren. In de portal staat alle informatie op het gebied van 
slimmer werken op kantoor, gegroepeerd op functieniveau. In Office-
Content worden functiegerichte toelichtingen gegeven voor werken 
met MS Office, SharePoint,  Windows 8 en de iPad.
 

Oftewel een compleet digitaal naslagwerk over hoe u slimmer en effi-
ciënter kunt werken op kantoor. Wij brengen niet alleen iedere knop en 
functie in beeld, maar geven vooral Tips & Tricks op basis van thema’s als: 
Het Nieuwe Werken, Time Management en moderne communicatie.

Visuele ondersteuning en voorbeelden
De onderwerpen op OfficeContent worden helder uitgelegd met on-
dersteuning van audiovisuele hulpmiddelen zoals:

• Afbeeldingen en screenshots 
• ‘Show Me’ Video’s 
 
Community & Helpdesk Forum
In OfficeContent is het community model toegepast waardoor ge-
bruikers kunnen reageren, discussiëren, beoordelen en delen met col-
lega’s.  Daarnaast kan men via het forum direct vragen stellen aan de 
AVK trainers en professionals of andere site bezoekers. 

Zoeken en vinden via menu integratie in MS Office

Naast de uitgebreide zoekfunctie op het portal bestaat 
de mogelijkheid om de Zoek & Vind module in te bouwen 
in het lintmenu van MS Office.  Hierdoor kunt u direct van-
uit bv. Word zoeken naar de gewenste uitleg en functies.  

Onderdelen OfficeContent:

MS Office
2010 - 2013

SharePoint

iPad &
Papierloos
Vergaderen

Skype voor
Bedrijven• Oefenbestanden

• Expert-voorbeeldbestanden

Windows 8

Waarom OfficeContent ?
• Gebaseerd op onze ‘Office 

performance’ trainingen en 30 
jaar praktijkervaring 

• Heldere uitleg, van starter tot 
expertniveau

• Ontlasting van de interne 
helpdesk 

• 24 uur per dag ondersteuning 
• Vele handige tips en time ma-

nagement principes 
• Direct vragen stellen aan AVK 

trainers

Contentoffice
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Wat biedt OfficeContent nog 
meer?

Pré-test (toetsen)
Online toetsen waarmee het niveau 
van de deelnemers kan worden be-
paald alvorens deze in te delen in be-
paalde trainingsgroepen (beginners, 
gevorderden, frequente gebruikers).

Evaluatie tool
Handige tool om snel een enquête 
of evaluatieformulier voor te leggen 
aan de deelnemers en de resultaten 
te verzamelen.

LMS (Training beheer module)
Geautomatiseerde deelnemersad-
ministratie met modules voor plan-
nen, aan- en afmelden, bevestigin-
gen en berichten sturen. Deelnemers 
kunnen zelf aan- en afmelden en de 
training of bijeenkomst koppelen aan 
de eigen agenda.
 
OfficeContent in uw eigen huisstijl
Uw eigen huisstijl op een subdomein 
waardoor u een voor de buitenwe-
reld afgesloten portal krijgt met eigen 
menu’s en pagina’s, eigen vragenfo-
rum, LMS,  evaluaties en enquêtes.

Zoek direct naar een onderwerp in het zoekvenster. Onderwerpen die aan 
elkaar verwant zijn worden bij elkaar getoond. Of ga direct naar de ca-
tegorie pagina en zoek in de  onderwerpenlijst op basis van omschrijving.

Screenshots

Onderwerpen worden helder en in begrijpelijke taal uitgelegd, voorzien 
van diverse afbeeldingen en screenshots. Waar nodig zijn de artikelen 
voorzien van video’s of oefenbestanden zoals Excel spreadsheets.

Mocht de gebruiker nog additionele vragen hebben dan zijn die direct 
aan de AVK trainers te stellen via het forum. Geavanceerde Deelne-
mersadministratie en inschrijvingenbeheer is mogelijk via de LMS module.
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