
Salesforce Work.com: een veilige terugkeer 
naar de werkvloer 
Onze klanten, medewerkers en de community zijn ons  
belangrijkste goed.
Work.com biedt alles wat je nodig hebt om de deuren van je bedrijf weer zo snel mogelijk te openen en om 
medewerkers te informeren en hun vaardigheden te verbreden.

Terug naar normaal is een heel traject.
Wij helpen je op weg.

COMMAND CENTER 
VOOR DE WERKPLEK

Neem datagebaseerde 
beslissingen via één 
inzichtelijk platform.

WELZIJNSCHECK 
VOOR MEDEWERKERS

Monitor de gezondheid 
en veiligheid van 
personeel met 
welzijnschecks.

MYTRAILHEAD

Vergroot snel teamskills 
met trainingsmateriaal en 

welzijnscontent.

DIENSTBEHEER

Optimaliseer 
werkplekbezetting 

dankzij 
beschikbaarheidsinfo.

Command 
Center voor de 
werkplek
Work.com biedt diverse nieuwe 
applicaties waarmee organisaties 
over de hele wereld veilig de 
deuren weer kunnen openen. 
Managers kunnen weloverwogen 
beslissingen nemen over een 
heropening door belangrijke data 
over medewerkers, de werkplek en 
gezondheid beschikbaar te maken 
via deze applicaties. 



Command Center voor de werkplek

Evalueer 
mogelijke 
heropening
Command Center voor 
de werkplek vormt één 
informatiebron die helpt 
de complexiteit van een 
heropening en terugkeer 
van medewerkers te 
managen.

School 
medewerkers bij
Bouw snel een eigen 
leeromgeving om 
personeel bij te scholen 
over nieuwe manieren 
van werken. Gebruik 
kant-en-klare contentkits 
met best practices 
en krijg inzicht in 
trainingsvoortgang met 
Command Center voor 
de werkplek.

Monitor veiligheid/
gezondheid
Via Command Center 
voor de werkplek kunnen 
organisaties welzijnschecks 
uitvoeren en trends in 
de gezondheidssituatie 
ontdekken. Zo kan een 
weloverwogen beslissing 
worden genomen over 
heropening – waarbij 
gezondheidsinfo veilig 
blijft.

Plan een veilige 
heropening
Creëer 
capaciteitsmodellen 
voor optimale bezetting 
op de werkplek. Vermijd 
groepen in algemene 
ruimtes, kantoorruimtes 
en liften door voor 
voldoende afstand te 
zorgen en pauzes te 
plannen.

Terug naar normaal is een heel traject.
Wij helpen je op weg.

* Inbegrepen bij Command Center. Enterprise Edition en hoger is inclusief 300 checks. Een extra pakket met 1000 checks kost € 300.

Command Center voor  
de werkplek

Vereisten Prijzen

Platform of CRM, HR-specifieke organisatie € 5 per gebruiker/maand,  
jaarlijkse facturering

Welzijnscheck voor medewerkers

€ 25 per gebruiker/maand,  
jaarlijkse factureringmyTrailhead

Dienstbeheer 1 Command Center-licentie per gebruiker vereist € 5 per gebruiker/maand,  
jaarlijkse facturering

Product

Ga vandaag nog aan de slag met Salesforce 
Command Center voor de werkplek op Trailhead.

Voltooi de Work.com Basics-module en ontdek hoe je 
de werkplek zo snel en veilig mogelijk weer toegankelijk 
maakt.

Bel voor meer info je 
accountmanager op  

0800 0200431.

CONTACT

Inbegrepen bij SKU voor Command Center voor de werkplek*

Geen

https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/workcom-basics

