ONLINE SAMENWERKEN
De 12 beste tools volgens Thaesis
Hilversum, 24 maart 2020
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DE BESTE TOOLS VOOR ONLINE SAMENWERKEN
Microsoft Teams

Jitsi

Trello

Monday.com

Zoom

Houseparty

Notion

Mural

BigBlueButton

Google Meet

Asana

Mentimeter

Projectmanagement

Interactie

Communicatie
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MICROSOFT TEAMS
DOEL

Microsoft Teams is de teamworking app binnen de Office 365-suite. De app functioneert als een geavanceerde versie van
Slack. De kernfunctionaliteiten zijn het faciliteren van gesprekken en organisatie.

VOOR- EN NADELEN

FUNCTIONALITEITEN

•
•
•
•

•
•
•
•

KERNFUNCTIONALITEITEN
Chatten in diverse channels binnen
verschillende teams
Vergaderen vanaf elke locatie, met
beeld, tot 10.000 deelnemers
Bellen vanaf elke locatie, ook externen
kunnen inbellen
Tegelijk samenwerken in Word,
Powerpoint en Excel vanaf elke locatie
NOEMENSWAARDIGHEDEN
Het is mogelijk om vanuit teams deel te
nemen in de Slack of Webex van
klanten, zonder van app te wisselen.
Mogelijkheid voor gast-accounts
Directe link met Sharepoint
Cloud recording met automatische
transcriptie van meetings
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VOORDELEN

NADELEN

Veiligheid en back-ups

Overstap vanaf Slack

Integratie met de Offce 365-producten

Microsoft product – minder focus of MacOS

Prijs

Heeft steile learning curve

Hoge kwaliteit van features
PRICING

Microsoft Teams is al onderdeel van Office 365, er komen dus in principe geen extra kosten bij voor
het gebruik als je al een licentie hebt. Wel zijn er verschillende pricing opties voor grote organisaties.
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ZOOM
DOEL

Zoom is een communicatietool met een focus op het faciliteren van online-vergaderingen.

VOOR- EN NADELEN

FUNCTIONALITEITEN

•
•
•
•
•

KERNFUNCTIONALITEITEN
Online vergaderingen
Video webinars
Online vergaderruimten
Telefoon
Business IM (messaging)

VOORDELEN

NADELEN

Goede analytics

Prijzig voor grote teams

Integraties met Slack en Zapier

Innovatieve features moeilijk te gebruiken

Gratis versie vaak al toereikend

Matige video kwaliteit

Opnames van meetings
NOEMENSWAARDIGHEDEN
• Een platform voor alle soorten
vergaderingen
• Focus op betrouwbaarheid
• Makkelijk op te schalen

PRICING

FREE

Pro

Business*

Enterprise**

Gratis

€14/Maand/Host

€19/Maand/Host

€19/Maand/Host

Max. 300 deelnemers
Eigen URL keuze
Company branding
Transcripten

Max. 500 deelnemers
Onbeperkte opname
cloud
Klantsucces manager

Max. 100 deelnemers
Max. 40 minuten
Breakout rooms

Max 100 deelnemers
Max. 24 uur
Gebruikers controle
1GB opname-cloud

* Minimaal 10 hosts ** minimaal 50 hosts
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BIGBLUEBUTTON
DOEL

BigBlueButton is een tool die is ontworpen om online les te geven op een interactieve manier.

VOOR- EN NADELEN

FUNCTIONALITEITEN

•
•
•
•
•
•

KERNFUNCTIONALITEITEN
Online meetings
Interactieve mogelijkheden zoals, chats
en polling
Opnemen van colleges
Whiteboard tool
Onbeperkt aantal videodeelnemers
Break-out rooms voor subgroepen

NOEMENSWAARDIGHEDEN
• Integratie mogelijk met elektronische
leeromgevingen
• Mogelijkheid om een collegegroep in
subgroepen te verdelen
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VOORDELEN

NADELEN

Goede presentatietools

Geen lokaal user interface, alleen in browser

Elektronische hand opsteken

Geen mogelijkheid tot één-op-één chat

Meerdere docenten tegelijk

Opnames maar 14 dagen beschikbaar

Makkelijk te installeren

Niet heel stabiel
PRICING

BigBlueButton is een gratis opensource tool met integratie mogelijkheden voor diverse online
leeromgevingen, waaronder Canvas.
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JITSI
DOEL

Jitsi is een reeks van opensourceprojecten waarmee eenvoudig veilige videoconferentie-oplossingen kunnen worden gebouwd
en geïmplementeerd.

VOOR- EN NADELEN

FUNCTIONALITEITEN
KERNFUNCTIONALITEITEN
• Videoconferenties
• Audio- en videochats
• Schermen delen

NOEMENSWAARDIGHEDEN
• Ondersteuning voor geavanceerde
videorouting
• Prettige tool voor start-ups
• Mogelijkheid om via eigen server te
hosten (VPN)
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VOORDELEN

NADELEN

Lage latentie en goede kwaliteit

Verbruikt veel geheugen

Makkelijk en veilig te gebruiken

Interface niet heel gebruiksvriendelijk

Direct benaderen van Google contacten

Maximaal 50 gebruikers tegelijk

PRICING

Jitsi is volledig opensource en vrij beschikbaar om te gebruiken en mee te ontwikkelen.
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HOUSEPARTY
DOEL

Houseparty is een socialenetwerkdienst waarmee groepsvideogesprekken via mobiele en desktop-apps mogelijk zijn.

VOOR- EN NADELEN

FUNCTIONALITEITEN

•
•
•
•
•

KERNFUNCTIONALITEITEN
Videochat
Facemail
Notities delen
Interactieve features (games)
Sociaal netwerk

NOEMENSWAARDIGHEDEN
• Deelname via deelbare link in o.a. sms,
Facebook Messenger en WhatsApp
• Geschikt voor Android, iOS, Chromebrowser en Mac
• De app wordt met name voor informele
gelegenheden gebruikt
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VOORDELEN

NADELEN

Zeer gebruiksvriendelijk

Maximaal 8 gebruikers

Deelname via telefoonnummer/gebruikersnaam Onbekenden kunnen deelnemen aan de party
Contacten die app al hebben direct zichtbaar

App loopt regelmatig vast

Gratis

App verbruikt veel batterij
PRICING

Houseparty is een gratis sociaalnetwerkapp. Er komen dus geen extra kosten bij kijken.
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GOOGLE MEET
DOEL

Google Meet is een app voor videoconferenties. Het is de bedrijfsgerichte versie van het Hangouts-platform van Google en is
geschikt voor bedrijven van elke omvang.

VOOR- EN NADELEN

FUNCTIONALITEITEN

•
•
•
•
•
•

KERNFUNCTIONALITEITEN
Videoconferenties voor bedrijven
Schermen delen
Video en audio opnemen
E-mailapplicaties
Delen van agenda’s, documenten,
spreadsheets en presentaties
Chatfunctie

VOORDELEN

NADELEN

Videocalls met meer dan 100 gebruikers

Maximaal 30 gebruikers in HD videocalls

Mogelijkheid tot inbellen met telefoon

Alleen host kan schermen delen

Prijs

Opnames alleen mogelijk met Enterprise versie
Alleen toegang via Google Chrome
PRICING

NOEMENSWAARDIGHEDEN
• Te integreren met G Suite versies van
Google Calender en Gmail

Basic

Business

Enterprise

$5/Gebruiker/Maand

$12/Gebruiker/Maand

$25/Gebruiker/Maand

30 GB
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Onbeperkt GB
Low-code app ontwikkeling
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Onbeperkt GB
Extra veiligheids- en administratietools

TRELLO
DOEL

Online tool die het mogelijk maakt om op een eenvoudige, flexibele en visuele manier projecten te beheren en organiseren.
Eenvoud en toegankelijkheid zijn belangrijk voor Trello.

VOOR- EN NADELEN

FUNCTIONALITEITEN

•
•
•
•
•

KERNFUNCTIONALITEITEN
Projectmanagement visualiseren
Organisatie visualiseren
To-do lists inzichtelijk maken
Brainstorms faciliteren
Overzicht creëren

VOORDELEN

NADELEN

Heel visueel en simpel

Beperkte omvang bijlagen

Makkelijk aan te passen

Geen mogelijkheid tot reageren op kaarten

Prijs

Werkt niet goed voor grote projecten

Goede notificaties
NOEMENSWAARDIGHEDEN
• Ingebouwde workflow automatisering
om kalenderopdrachten, vervaldata, etc.
te vergemakkelijken
• Integratie met Slack en Box
• Mogelijkheid tot time tracking
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PRICING

FREE

BUSINESS CLASS

ENTERPRISE

Gratis

$10/Gebruiker/Maand

$21/Gebruiker/Maand

Onbeperkt aantal borden
10 teamborden
1 Power-Up per bord
50 Bulter runs
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250 MB bijlagen
Aangepaste achtergronden
Bordsjablonen
Onbeperkte power-ups

Uitgebreid beheer
Organisatiebrede rechten

NOTION
DOEL

Notion is een all-in-one online workspace waar teams kunnen samenwerken, plannen, schrijven en organiseren.

VOOR- EN NADELEN

FUNCTIONALITEITEN
KERNFUNCTIONALITEITEN
• Notion for wiki – het is mogelijk om
beleid, doelen, best practices als bedrijf
inzichtelijk te maken in Notion wikis.
• Notion for projecten en taken – de
manier om binnen notion projecten te
managen met taken en planning.
• Notion for notities en docs – een online
database van documenten.

•
•
•
•
•

NOEMENSWAARDIGHEDEN
Duidelijke GANTT charts in minuten
Workload management
Formulieren om aanvragen te beheren
Automatisering van simpele taken
Integreert met diverse tools waaronder
Salesforce, Office 365 en Slack
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VOORDELEN

NADELEN

Gebruiksvriendelijk

Het duurt lang om te installeren

Slechts één app nodig

Samenwerking op foto’s en PDF niet mogelijk

Support voor verschillende devices

Gratis versie is beperkt

Veel features

Nog niet alle gewenste app-integraties
PRICING

FREE

Personal

Team

Gratis

$4/Maand

$8/Gebruiker/Maand

Onbeperkt aantal
gebruikers
1000 blokken
5 MB file upload

1 gebruiker
Onbeperkte file
upload
30 dagen historie
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Enterprise

Onbeperkt aantal
Oneindige historie
gebruikers
Bulk PDF export
Admin tools
Dedicated manager
Advanced permissions

ASANA
DOEL

Asana is een online software waar gebruikers samen projecten kunnen managen binnen een virtuele workspace.

VOOR- EN NADELEN

FUNCTIONALITEITEN

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

KERNFUNCTIONALITEITEN
Projectmanagement visualiseren
Organisatie visualiseren
To-do lists inzichtelijk maken
Taakverdelingen maken
Overzicht creëren

NOEMENSWAARDIGHEDEN
Duidelijke GANTT charts in minuten
Workload management
Formulieren om aanvragen te beheren
Automatisering van simpele taken
Integreert met diverse tools waaronder
Salesforce, Office 365 en Slack
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VOORDELEN

NADELEN

Er is een gratis versie

Steile leercurve

Veel integratie mogelijkheden

Te veel features

Prioritering werkt goed

Slechts 1 iemand per taak

Veilig

Geen mogelijkheid om tijd bij te houden
PRICING

FREE

Premium

Business

Gratis

€11/Maand

€25/Maand

Max. 15 deelnemers
Taken, lijsten, bord en
agenda met einddata
App integratie

Timeline, formulieren
en regels
Privé teams
Admin console
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Portfolios, workload,
approval en proofing
Geavanceerde app
integraties

Enterprise

SAML
Data export
Custom branding
Priority support

MONDAY.COM
DOEL

Monday.com is het Work OS waarmee teams projecten en workflows met vertrouwen kunnen uitvoeren.

VOOR- EN NADELEN

FUNCTIONALITEITEN
KERNFUNCTIONALITEITEN
• Projectplanning
• Het beheren van projecten, workflows
en dagelijks werk
• Gedeelde online werkruimte, faciliteert
werken op afstand

NOEMENSWAARDIGHEDEN
• Monday.com is te integreren met meer
dan 50 bestaande tools
• Makkelijk te schakelen tussen desktop en
mobiele devices
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VOORDELEN

NADELEN

Moedigt transparantie en verantwoording aan

Duur bij een groot aantal gebruikers

Zeer gebruiksvriendelijke interface

Mist geavanceerde functies voor taakregistratie

Mogelijkheid tot toegang verlenen aan derden

Belangrijke features zoals agenda alleen
beschikbaar in duurdere versies

PRICING (v.a. 5 gebruikers)
Basic

Standard

Pro

Enterprise

v.a. €39/Maand

v.a. €49/Maand

v.a. €79/Maand

Pakket op maat

5GB
1 week activiteiten
logboek

50GB
Onbeperkt activiteiten
logboek
Projecttaken weergeven
op visuele tijdlijn
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Onbeperkte GB
Onbeperkt activiteiten
logboek
25.000 integratieacties
per maand

Onbeperkte GB
Onbeperkt activiteiten
logboek
99,9% SLA uptime
garantie

MURAL
DOEL

Mural is een cloudservice die teams laat samenwerken in een digitale workspace, gericht op roadmaps, diagrammen en andere
visuele methoden.

VOOR- EN NADELEN

FUNCTIONALITEITEN
KERNFUNCTIONALITEITEN
• Ontworpen om online, visueel samen te
werken met verschillende doelen
waaronder: plannen, brainstormen,
evalueren, ontwerpen en leren
• Makkelijk om ideeën te verzamelen en
te organiseren in lijsten, diagrammen,
flowcharts, frameworks en tekeningen

•
•
•
•

NOEMENSWAARDIGHEDEN
Remote facilitatiemogelijkheden
Integratie met productiviteitstools
Veel visuele uitgebreide templates
Integreert met diverse tools waaronder
Teams, The Noun Project en Slack
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VOORDELEN

NADELEN

Gebruiksvriendelijk

Geen Mac support

Visueel

Delen met een breed publiek moeilijk

Stemmen op ideeën werkt goed

Beperkte learning curve

Post-it brainstorm

Te beperkt in sommige gevallen
PRICING

Starter

Plus

$12/Gebruiker/Maand

$20/Gebruiker/Maand

Een workspace met
onbeperkte murals en rooms
Facilitator superpowers
Anoniem gasten
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Onbeperkt aantal gasten
SAMPL
Priority support
Compliance exports

Enterprise network

Central en guest member
mangement
Company-wide settings

MENTIMETER
DOEL

Mentimeter is een tool die gemaakt is om interactieve presentaties, workshops en meetings te maken.

VOOR- EN NADELEN

FUNCTIONALITEITEN

•
•
•
•

•
•
•
•
•

KERNFUNCTIONALITEITEN
Interactieve presentaties met vragen,
polls, slides, foto’s en gifs
Makkelijk en snel digitaal te
beantwoorden
Live visualisatie
Data is te exporten en later te gebruiken

NOEMENSWAARDIGHEDEN
Bestaande PowerPoints zijn te uploaden
in Mentimeter om deze interactief te
maken.
Er is een mentimeter PowerPoint plug-in
Mogelijkheid voor gast-accounts
Directe link met SharePoint
Cloud recording met automatische
transcriptie van meetings
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VOORDELEN

NADELEN

Live visualisatie van uitkomsten

Intensieve voorbereiding

Integratie met PowerPoint

In mindere mate flexibel tijdens interactie

Hoge engagement

Beperkt aantal categorieën voor interactie

Gebruikersvriendelijk
PRICING

FREE

BASIC

PRO

Gratis

$9/Gebruiker/Maand

$24/Gebruiker/Maand

Onbeperkte omvang publiek
Onbeperkt aantal presentaties
Beperkt aantal vragen
Publiek
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Importeer PowerPoints
Privé presentaties
Zelf data-eigenaar
Onbeperkt aantal vragen

Pro thema’s
Eigen thema’s en eigen logo
Moderator mogelijkheid
Verzamel meta-data

