
automatisatie heft je
digital workplace

naar een ander niveau.



We hoeven je niet meer te vertellen dat het
efficiënt beheer van een digital workplace
leidt tot een verhoogde productiviteit, meer
tevredenheid bij je werknemers en zelfs
meer inkomsten op de lange termijn. 

Hoe zorg je er dan voor dat je je digital workplace zo
efficiënt mogelijk beheert? 1 woord: automatisatie! 

De automatisatie van je digital workplace zorgt
bijvoorbeeld voor beter IT-management op grote
schaal, een efficiënt digital asset management en een
veiliger wachtwoordbeheer. Ook in het
automatiseren van het on- en offboardingsproces
zien we heel wat voordelen. We leggen je uit waarom.



automatisatie 
in de digital workplace. 
Ben je niet meer helemaal zeker wat automatisatie
nu juist inhoudt? Neem dan even een kijkje op onze
blog. 

Automatisatie helpt je bedrijf sneller en efficiënter te
werken, en zorgt er bovendien voor dat er minder
manueel werk moet worden verricht - waardoor er
ook minder fouten gemaakt worden. De digital
workplace lijkt dus een ideale plek om automatisatie
in te implementeren. 

voordelen van automatisatie 
in de digital workplace.

1. IT-support op grote schaal.

In tijden waarin werknemers steeds vaker remote
werken, wordt het voor de IT-departementen een
hele uitdaging om overal de juiste support te bieden.
Wil je ervoor zorgen dat je IT-departement niet
volledig overwerkt raakt, en al je werknemers toch
nog steeds de ondersteuning bieden die ze nodig
hebben? Dan overweeg je best om (een deel van) je
IT-departement te automatiseren!

https://www.ausy.be/nl/inzichten/blog/digitale-toepassingen/kan-automatisatie-jouw-bedrijf-vooruit-helpen/


2. digital asset management.

Ook digital asset management (DAM) heeft baat bij
automatisatie. Net zoals in het IT-departement, zorgt
automatisatie in het digital asset management ervoor
dat je werknemers bepaalde prioriteiten kunnen
stellen zonder dat ze zich bezig moeten houden met
saaie, repetitieve taakjes.

Automatisatie in je DAM zorgt daarnaast voor meer
gebruiksvriendelijkheid en nieuwe features, en helpt
je om je documenten en applicaties te beschermen
voor bedreigingen van buitenaf. 

3. wachtwoordbeheer.

Een veel voorkomend probleem in bedrijven, is dat
mensen hun wachtwoorden vergeten. Hun eerste
reflex is dan om het IT-team in te schakelen, maar het
is perfect mogelijk om de medewerkers zelf hun
wachtwoord te laten herstellen, zonder dat ze
hiervoor de service desk te moeten contacteren. Er
bestaan tal van tools die hiervoor in aanmerking
komen.

4. identiteits- en toegangsbeheer.

Door een koppeling te maken met het HR-systeem
worden wijzigingen automatisch doorgevoerd in
andere systemen. Zo neemt de werkdruk op de
helpdesk enorm af en worden er minder menselijke
fouten gemaakt.

Met een IAM-oplossing (Identity and Access
Management) kun je in een complexe omgeving de
toegang tot verschillende data, applicaties en
informatiebronnen centraal en flexibel realiseren (role
based access control).

 5. on- en offboarding.

De automatisatie van je digital workplace kan ook je
on- en offboardingsproces een heel pak vlotter laten
verlopen.

Hoe implementeer je die automatische on- en
offboarding dan best in je bedrijf? Laten we hier in het
volgende stuk dieper op ingaan.

https://www.manageengine.com/products/self-service-password/
https://www.tools4ever.nl/glossary/role-based-access-control2/


omhanden - en kan hij misschien zelfs al met zijn
collega’s chatten. ALS alles op tijd in orde is: daar
wringt nu net het schoentje. Want die digitale
onboarding valt volledig op de schouders van je IT-
departement, en die collega’s hebben het natuurlijk
al druk druk druk.

Hoe kan je je IT-departement dan ontzorgen van deze
taken? Je raadt het al: door het onboardingsproces te
automatiseren!

Dankzij automatisatie verlicht je het takenpakket van
je IT-departement, en garandeer je tegelijk dat het
onboardingsproces iedere keer opnieuw vlot
verloopt. Je nieuwe collega zal toegang hebben tot
alle documenten die hij nodig heeft, en juist géén
toegang krijgen tot documenten of applicaties die
niet voor hem bestemd zijn. 

Te mooi om waar te zijn? Zeker niet!

automatisatie van het
onboardingsproces.

De tijden van typische onboarding, met een
spiksplinternieuw bureau die klaarstaat voor de
nieuwe werknemer, eventueel versierd met een paar
ballonnen, zijn al lang voorbij. Sterker nog: in
periodes waarin er extreem veel thuis wordt gewerkt,
is het moeilijk om een goed onboardingsproces op te
zetten.

Maar laat een goede onboarding nu juist de eerste
stap naar retentie zijn... Hoe kan je dan vermijden dat
je nieuwe werknemer doelloos achter zijn of haar
laptop zit op die spannende eerste dag, zonder dat
dat deze persoon effectief kan starten? 

De digital workplace helpt hier natuurlijk al een
handje: als alle benodigde toegangen en
documenten op tijd in orde worden gemaakt, heeft
de nieuwe werknemer op zijn eerste dag heel wat 



het doorsturen van de juiste formulieren
toegang geven tot documenten en applicaties
user accounts opzetten
demo’s opstellen om iemand wegwijs te maken in
een systeem
...

welke aspecten van de
onboarding kan je automatiseren?

Je kan zo goed als ieder aspect van het
onboardingproces automatiseren. Denk maar aan:

onze tips om je onboarding 
te automatiseren.

Zet een link op met het HR-systeem, zodat
het IT-departement op de hoogte is
wanneer een nieuwe gebruiker start. Zo
kunnen ze zijn/haar login klaarzetten op
de eerste werkdag. Bij de aanmaak van de 



Hier hoort ook het opzetten van een
SSO (Single Sign On) bij. Zo heb je
slechts 1 wachtwoord nodig voor de
vele applicaties die de IT-dienst dient te
beheren, en de eindgebruiker hoeft ook
maar 1 wachtwoord te onthouden.

de nieuwe medewerker in het HR-systeem,
start er dan automatisch een proces om
ook een gebruikersnaam aan te maken in
het IT-systeem.

Voorzie een synchronisatie tussen interne
systemen. Bijvoorbeeld: wanneer een
account wordt aangemaakt in Active
Directory, kan van daaruit een
synchronisatie worden geactiveerd naar
Google Workspace, Office 365 of andere
systemen zodat het gebruikersaccount
slechts op 1 locatie moet worden
aangemaakt.

Vaak hoort het aanmaken van een
toegangsbadge ook bij de onboarding. Ook
hier kan je in veel gevallen een
synchronisatie tussen bijvoorbeeld Active
Directory en het badgesysteem opzetten.
Op die manier kunnen alle toegangen op 1
locatie worden beheerd.

De e-mailhandtekening is uiteraard ook
belangrijk. Indien hier een aparte applicatie
voor gebruikt wordt, kan je deze meestal
koppelen aan je e-mail systeem zodat er
automatisch een handtekening aangemaakt
wordt na het aanmaken van de gebruiker.

Maak gebruik van Google Forms of Teams
om het juiste materiaal te voorzien op de
eerste dag. Denk aan: laptop, smartphone …
Op die manier zal het IT-departement snel
weten welke toestellen ze op welk moment
moeten klaar zetten.



Ken de juiste rollen toe bij de aanwerving.
Zo kan het IT-departement bepaalde
applicaties automatisch laten installeren
aan de hand van de rollen in Active
Directory. Een project manager krijgt dan
bijvoorbeeld MS project, zonder eerst nog
een aanvraag te moeten lanceren bij IT.

In tijden van verplicht thuiswerken, kan het
leuk zijn om een introductie filmpje te
maken om zo de nieuwe medewerkers
kennis te laten maken met een aantal
belangrijke personen binnen het bedrijf.

een exit-gesprek
het materiaal van de werknemer moet terug in
ontvangst genomen worden

automatisatie van het
offboardingsproces.
Een vlot offboardingsproces is minstens even
belangrijk als het onboardingsproces. Tijdens de
offboarding wil je te weten komen waarom je
werknemer precies een andere uitdaging aangaat, je
wilt zorgen voor een vlotte overdracht naar de
collega’s die zijn of haar werk overnemen, en je wilt
natuurlijk ook dat je werknemer met een positief
gevoel bij jou vertrekt. Want als dat zo is, zal hij
misschien nog wel eens aan je terugdenken wanneer
hij weer op zoek gaat naar een andere uitdaging.

Om het offboardingsproces zo vlot mogelijk te laten
verlopen, heb je enkele dingen nodig: 



de accounts van de werknemer moeten worden
afgesloten
grondige overdrachtsdocumenten
het typische papierwerk

Net zoals bij de onboarding, zal je hier dus weer een
beroep moeten doen op het IT-departement. Maar
deze keer zal je ook het HR-departement nauw
moeten betrekken. 

Ook hier kunnen heel wat collega’s ontzorgd
worden door middel van automatisatie. Een goed
opgestelde bot kan vooral de saaie taken
overnemen van je collega’s. Denk hier bijvoorbeeld
aan het doorsturen van documenten die
ondertekend moeten worden, het nagaan of alle
accounts correct zijn afgesloten ... 

Het exitgesprek kan je jammer genoeg (nog) niet
door bots laten uitvoeren, daarvoor zal je nog steeds
moeten rekenen op je HR-collega’s… :-)

onze tips om je offboarding 
te automatiseren.

Aan dit ticket kan je een automatisch
gegenereerde checklist koppelen die
illustreert welke stappen je nog moet
ondernemen.

Een verdere integratie met het ticketing
systeem is ook mogelijk. Zo kan er in
theorie zelfs een ticket met een
gedetailleerde checklist aangemaakt
worden, zodat er zeker geen stap wordt
overgeslagen.

Ook hier is het nuttig om een link op te
zetten met het HR-systeem. Zo wordt er op
het moment van vertrek automatisch een
ticket aangemaakt bij de service desk om
de gebruiker te deactiveren.



De persoon in kwestie wordt dan ook
automatisch uit alle desbetreffende
gemeenschappelijke mailgroepen
gehaald.

Het archiveren van de data vindt plaats
op hetzelfde moment, zodat er indien
nodig nog data geconsulteerd kan
worden.

Net zoals bij de onboarding, raden we je
aan om een connectie op te zetten tussen
bijvoorbeeld Active Directory en Google
Workspace / Office 365, dan hoeft het
account vaak maar op 1 locatie te worden
uitgeschakeld. De synchronisatie doet de
rest!

Daarnaast kan er een automatische mail
gestuurd worden naar de vertrekkende
medewerker, waarin een lijst staat met
al het in te leveren materiaal dat gekend
is in de CMDB.

De gebruiker kan automatisch (na een
bepaalde periode) definitief uit het
systeem verwijderd worden.



       david.criel@ausy.be

       +32 486 12 53 75
 

meer weten?
Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Of wil
je hulp met het automatiseren van je on- of
offboardingsproces? Contacteer dan David Criel, hij
zit graag met je rond de tafel!

mailto:devon.kerkhove@ausy.be
tel:0486/12.53.75


vertrouwen.

Door zowel vertrouwen te

geven als te krijgen, bouwen 

we banden uit waar iedereen

beter van wordt.

ondernemerschap.

Met onze durf, flexibiliteit en

creativiteit willen we te allen

tijde positief verrassen.

teamspirit.

We bereiken de zotste doelen

door kennis te delen en elkaar

te helpen. En door elkaar te

waarderen en succes te

gunnen. 

ontdek  ons aanbod op www.ausy.be

onze waarden.


