Werken aan een
toekomstbestendige
werkplek

Vandaag aanpassen
morgen voorbereiden

Bouw een toekomstbestendige werkplek
COVID-19 heeft wereldwijd leiders van bedrijven en organisaties aangespoord om
werkomgevingen opnieuw uit te vinden. Vodafone Business helpt u graag om deze
ontwikkelingen met vertrouwen te omarmen. Wat uw bedrijf ook doormaakt: we
helpen u graag om het volgende hoofdstuk voor te bereiden.
In dit e-boek delen we onze antwoorden op COVID-19 en laten we zien hoe die
toepasbaar zijn om uw bedrijf te ondersteunen. Misschien omdat u zich wilt
aanpassen aan de nieuwe wereld. Of omdat u wilt inspelen op groeikansen. Wat de
reden ook is, wij helpen bij nieuwe manieren werken, aanpassing en innovatie.
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Oplossingen na
COVID-19

Eropuit

Hoe opereert uw organisatie optimaal
in de wereld tijdens en na COVID-19?
Helaas is het antwoord niet altijd even
eenvoudig. Verschillende bedrijven,
industrieën en geografische locaties
kampen met verschillende gevolgen.
En iedere organisatie verandert op zijn
eigen tempo. Maar het gaat niet alleen
om reageren op deze pandemie. Veel
belangrijker is: een veerkrachtig bedrijf
bouwen dat kan omgaan met álles wat
de toekomst in petto heeft.

Buiten het kantoor

Of u zich nu richt op technologie,
mensen of de toekomst; onze
oplossingen en expertise zorgen ervoor
dat u klaar bent om zaken te doen.

Op de campus

Een toekomstbestendige werkplek
is voorbereid op wat komen
gaat. Het biedt medewerkers de
mogelijkheid om overal te werken.
Veilig en betrouwbaar. En het zorgt
ervoor dat uw klanten een feilloze
service ervaren.
Houd uw mensen veilig door nieuwe
technologieën en werkwijzen in te
zetten. Stel uw teams in staat om
overal, veilig en betrouwbaar te
werken. Met de juiste tools. En bouw
een bedrijf op dat klaar is voor alles wat
de toekomst brengt – met behulp van
professionele adviezen en consultancy.

Ter plekke

Eropuit
Houd mensen
op de hoogte

Verminder
contacten, maar
niet uw service

Bewaak en beheer
uw omgeving

Deskundig
advies voor jou

Winkels, restaurants en andere
locaties die veel bezoekers over
de vloer krijgen, staan nu voor
een enorme uitdaging om klanten
en werknemers te beschermen.
Technologie helpt daarbij. Het stelt
u in staat om voortdurend te voldoen
aan veranderende regelgeving.
En het geeft klanten het vertrouwen
dat ze veilig kunnen langskomen.
Minstens zo belangrijk: technologie
zorgt ervoor dat personeelsleden
hun werk kunnen doen zonder
zichzelf of hun gezin in gevaar
te brengen.
Onze oplossingen kunnen u helpen bij het
managen van uw locaties, medewerkers en
klanten door:
• Nieuwe manieren van interactie mogelijk te
maken.
• Veiligheidsrichtlijnen te handhaven.
• Contacten te verminderen en toch dezelfde
service te behouden.
• Werknemers en bezoekers te voorzien van
actuele informatie.

Verminder
het risico op
besmetting

Iets om over
na te denken...
Op afstand
werken
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Anders
werken

Niet op kantoor
Stroomlijn de
bevoorrading
Verbeter de
controle en
zichtbaarheid

Verbeter de ervaringen
van werknemers

Begin 2020 ontwikkelde de
COVID-19-pandemie zich zo snel
dat bedrijven noodgedwongen
miljoenen personeelsleden thuis
moesten laten werken. Werken op
afstand is al jaren trending, maar
deze snelheid was een schok. Toch
zegt 88% van de werknemers dat ze
graag thuis blijven werken, minstens
1 dag per week. Hybride werken
wordt daarmee de norm.
Pandemie of niet: het is geen
eenvoudige taak om grote aantallen
personeelsleden te voorzien van de
apparatuur en tools die nodig zijn
om effectief thuis te werken. Met
onze oplossingen maakt u hybride
werken mogelijk door:
Met onze oplossingen maakt u werken op
afstand mogelijk door:
• Nieuwe gebruikers snel en efficiënt te geven
wat zij nodig hebben.
• De (digitale) prestaties en betrouwbaarheid
leveren die gebruikers nodig hebben om
productief te werken.

Iets om over
na te denken...

Verbeter de
beveiliging en
betrouwbaarheid

Overal
verbonden

Op afstand
werken

Veilig
werken

• De benodigde veiligheid en controle te
bieden.

Anders
werken
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Houd uw
personeel op
de hoogte

Op locatie

Vraag
professioneel
advies

Sommige taken kunnen gewoon
niet op afstand worden gedaan.
Er zijn medewerkers ter plaatse
nodig om de activiteiten uit te
voeren en dingen een menselijk
tintje te geven.

Digitaliseer uw
processen

Als dit het geval is, helpt het om
nieuwe strategieën, technologie
en werkmethoden in te zetten.
Dit ondersteunt het welzijn, de
productiviteit en de veiligheid van
uw medewerkers en bezoekers.
Onze oplossingen helpen mensen op uw
locatie veilig te houden door:
• Te voldoen aan regelgeving en te zorgen
voor bedrijfscontinuïteit tijdens perioden
van risico’s of beperkingen.
• Te allen tijde prioriteit geven aan de
gezondheid, veiligheid en het welzijn
van uw mensen.

Iets om over
na te denken...
Beheer de
dynamiek op de
werkplek Houd infecties
buiten

Op afstand
werken
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werken

Anders
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Op de campus
Real-time
inzicht

Stel uw
mensen gerust
Transformeer uw
personeelsbestand

Kantoren, universiteiten en
stadscentra vormen een centraal
knooppunt voor mensen om te
bezoeken. Of het nu gaat om werk,
studie of vrije tijd. Het veilighouden
van deze locaties en de mensen die
ze bezoeken, staat voorop. Door
technologie in te zetten, kunnen
organisaties ervoor zorgen dat hun
mensen worden beschermd.
En dat zij voldoen aan de nieuwste
regelgeving. Dit wekt het vertrouwen
dat de locaties veilig zijn om
te bezoeken.
Onze oplossingen helpen uw mensen op de
campus veilig te houden door:
• De behoefte aan contact verminderen en
nieuwe manieren van interactie mogelijk
maken.
• Veiligheidsrichtlijnen te handhaven.
• Werknemers en bezoekers te voorzien van
actuele informatie.

Beheer
kantoorruimte

Iets om over
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mensen
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Bouw een toekomstbestendige werkplek

Werk op afstand:

Werk veilig:

Werk anders:

Help uw mensen om overal efficiënt te
werken met langdurige, betrouwbare
oplossingen voor werken op afstand.
Daarmee beheerst u kosten en
verbetert u de beveiliging. Van mobiele
tarieven en datatarieven, Device
Lifecycle Management (DLM) tot
grootzakelijk breedband en de nieuwste
apparatuur: onze oplossingen helpen
u om medewerkers op afstand te
ondersteunen.

Keer veilig terug naar de werkplek.
Flexibele oplossingen helpen u
risico’s te verminderen en dragen
zorg voor uw mensen en klanten. Van
hitte-detectiecamera’s tot sociale
afstandsmonitoring en chatbots voor
medewerkers: onze digitale oplossingen
helpen u om uw werkplek – en mensen
– veilig te houden.

Stel al uw mensen in staat om te werken
op de manier die het beste past bij hen
en uw bedrijf. Onze experts staan klaar
om u te helpen om nieuwe strategieën
te ontwerpen en implementeren. Dat
doen zij met een flexibele aanpak
die op u is toegesneden. Zo kan onze
Back to Work-consultancy u helpen
de efficiëntie, productiviteit en
werktevredenheid binnen uw bedrijf te
optimaliseren.

Ontdek meer

Lees in ons Future Ready-rapport wat een bedrijf toekomst-klaar maakt. Hoe zij opkomende
uitdagingen in de zakenwereld aanpakken en hoe het hen verging tijdens de coronacrisis.

Together we can.
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