Case: AkzoNobel

Duurzaam
samenwerken

Uitdaging
•• Flexibel samenwerken en

Duurzaam en innovatief kantoorgebouw
Klaas Boes, Cluster Manager Central Europe: “Voor ons nieuwe kantoor
waren we op zoek naar een geïntegreerde set aan oplossingen die onze
wensen op het gebied van digitaal en slim samenwerken ondersteunen.
Een internationale organisatie betekent veel samenwerken tussen
locaties, vaak over de grens. Dat vraagt om mogelijkheden die
digitaal communiceren en samenwerken vergemakkelijken.
Die oplossing hebben we gevonden in de digitale communicatie- en
vergaderoplossingen van Ricoh, waarmee we onze bestaande samen
werking met hen verder uitbreiden. Dankzij het inrichten van 70
vergaderruimten met digitale whiteboards, smartphone toepassingen
voor het reserveren en beheren van die vergaderruimten, narrow
casting schermen en audiovisuele toepassingen zetten we in op een
slimmere samenwerking tussen onze medewerkers en het besparen
van –nationale en internationale- reistijd en reiskosten. Daarnaast
levert deze digitale werkwijze een belangrijke bijdrage aan het verder
beperken van onze ecologische voetafdruk, iets waar we als
organisatie steeds naar streven.
Op termijn willen we ook andere vestigingen gefaseerd uitrusten met
de oplossingen. Het voordeel is dat we dit door het internationale
karakter van Ricoh gemakkelijk verder uit kunnen rollen.”

vergaderen op afstand mogelijk
maken
•• Efficiënt werkplekbeheer
•• Verlagen kosten, energieverbruik
en CO2-uitstoot
•• Meer werkplezier

Oplossing
•• Digitale communicatie- en
vergaderoplossingen
•• Smartphone toepassingen voor
het reserveren en beheren van
vergaderruimten
•• Narrowcasting schermen en
audioviduele toepassingen
•• Videowall, touchscreen en
display oplossingen, Laser/LED
projectoren
•• Project management

Alles zelf regelen via mobiel
Efficiënt samenwerken via digitale whiteboards
Roland Huitink, directeur Real Estate: “Om de kosten voor vastgoed
en het aantal werkplekken zo laag mogelijk te houden, stimuleren
we dat medewerkers samenwerken op afstand. Door
videoconferencing en digitale whiteboards wordt die manier van
samenwerken een stuk gemakkelijker, duurzamer en leuker. Een
whiteboard is niet zomaar een scherm, het is een interactieve
computer. Wanneer we vanaf meerdere locaties in binnen- en
buitenland videovergaderen, dan zien wij onszelf hier op het scherm
verschijnen. Degene die aan het woord is, komt op basis van
stemvolume automatisch in beeld. Tegelijkertijd kunnen presentaties
vanuit verschillende kanten op het whiteboard worden bewerkt.”
Locatiedirecteur Peter De Haan vult aan: “Het sneller kunnen
samenwerken en de manier waarop het kantoor is ingericht, sfeer
heeft en goed voelt, gaan we terugzien in hogere engagement
cijfers. Daar ben ik van overtuigd.”

Resultaat
•• 30% ruimte, kosten en
energie besparing

Compleet inzicht in kantoorgebruik
Huitink: “Werknemers kunnen met behulp van de
gebruiksvriendelijke Mapiq app vanaf hun mobiel allerlei zaken zelf
regelen. Zo is te zien waar het rustig of druk is in het gebouw. Wie
in stilte wil werken, kan dat deel van het gebouw opzoeken waar
weinig collega’s zitten. Via de app op hun smartphone, tablet of
laptop kunnen werknemers ook snel een ruimte vinden en boeken
met gewenste faciliteiten. Alles regelen we zelf via de computer.
Het gebruik van een gebouw genereert veel data en we slaan deze
dan ook op. We krijgen hiermee een compleet inzicht in het
kantoorgebruik en kunnen op basis hiervan sturen.”

•• Efficiënt werken en
vergaderen op afstand
•• Compleet inzicht in
kantoorgebruik
•• Minder reiskosten, reistijd en
CO2-uitstoot
•• Wezenlijke bijdrage aan de
duurzaamheidsdoelstellingen
•• Meer werkplezier

“Het videovergaderen met digitale whiteboards die als
computer fungeren maakt het samenwerken – ook over de
grenzen heen - veel gemakkelijker. En slimmer! ”
Roland Huitink, directeur Real Estate, AkzoNobel
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