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Weg met de rituelen, leve de
flexibiliteit.
Vergaderingen hebben een slechte reputatie.
Terecht, volgens sommigen. Ze beginnen
meestal te laat en lopen bijna altijd uit. Veel
medewerkers beschouwen ze dan ook als
‘zwarte gaten’ die kostbare tijd wegkapen van
kerntaken.
Heel wat vergaderingen vinden om onduidelijke
redenen elke week weer plaats en zijn verstoken
van een echte agenda.

Alleen al het woord ‘vergadering’ bezorgt
medewerkers en managers vaak koude rillingen.
Toch behoren vergaderingen, mits ze goed
opgezet zijn, tot de effectiefste wapens uit het
arsenaal van een organisatie. In de kern vormen
ze een belangrijk communicatiekanaal. Ze stellen
mensen in staat met elkaar in contact te treden en
fungeren als brandpunt voor creativiteit, ideeën,
gedachten en zorgen.
Zonder hen is het onmogelijk een hecht
personeelsbestand te creëren dat het bedrijf verder
helpt. Anders gezegd: hoe kun je de misvattingen
over vergaderingen uit de weg ruimen en ze weer
in het voordeel laten werken van uw bedrijf?

Maak kennis met de technologie.

Het is een platform
om creativiteit, ideeën
en gedachten uit te
wisselen en de
samenwerking te
verbeteren.
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Technologie maakt het mogelijk de wijze waarop
medewerkers en werkgevers met elkaar omgaan
te veranderen. De huidige vergadertechnologie
gaat een stuk verder dan de traditionele
vergaderruimtesystemen die we kennen. Insight
biedt een scala aan oplossingen die ervoor zorgen
dat de communicatie aanzienlijk natuurlijker
verloopt.
Door deze technologieën te omarmen, worden
vergaderingen doelgerichter. Zo kunt u de
wekelijkse sessies van een uur vervangen door
ad-hoc-vergaderingen, gebaseerd op uw zakelijke
behoeften in plaats van op routineuze rituelen.

Geef uw bedrijfsresultaat een impuls.

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de
gemiddelde werknemer jaarlijks ongeveer 19
uur kwijt is als vergaderingen maar een paar
minuten te laat beginnen. Geëxtrapoleerd naar
een klein bedrijf met 50 medewerkers in dienst
komt dat neer op een verspilling van 950 uur per
jaar. Wanneer u in declarabele uren werkt, tegen
een tarief van zeg € 95 per uur, betekent dit dat
ruim € 90.000 aan tijd verloren gaat, allemaal
omdat het een paar extra minuten kostte om
iedereen in dezelfde ruimte te krijgen.

Door de teamleden in staat te stellen vanaf
externe locaties aan vergaderingen deel te
nemen, kunnen deze onnodige vertragingen een
halt worden toegeroepen. Medewerkers hoeven
zich geen zorgen meer te maken over vastzitten
in het verkeer of werken vanuit huis. Het enige
wat ze nodig hebben, is een dataverbinding en
een apparaat.
Door vergadertechnologieën in alledaagse
productiviteitsapps als Word en PowerPoint te
integreren, kunnen teamleden elkaar virtueel
ontmoeten en samen aan projecten werken,
ongeacht waar zij zich fysiek bevinden.

Hoe kunnen deze technologieën ons
helpen?
De vergadering wordt verplaatst en de
gevreesde cyclus begint van voren af aan.
Stel dat Stef, Cleo en Tom de koppen bij elkaar
moeten steken voor een bepaald project. Tom
mailt Stef en Cleo om na te gaan wanneer
ze beschikbaar zijn. E-mails vliegen heen en
weer totdat duidelijk is dat ze over vier dagen
alle drie op kantoor zijn. Tom vraagt Cleo een
vergaderruimte te reserveren en verstuurt de
uitnodigingen. Jeff denkt dat het misschien een
goed idee is om input van een paar anderen te
krijgen, dus nodigt hij ook hen uit. Op de bewuste
dag blijft Stef thuis om op zijn zieke dochter te
passen, komt Tom vast te zitten in het verkeer en
wordt Cleo opgehouden omdat ze een overbodige
bijeenkomst moet organiseren met een aantal
mensen die niet echt betrokken zijn bij het
project.
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Dat kan ook anders. Tom opent eenvoudigweg
zijn laptop en ziet, met behulp van
geavanceerde aanwezigheidstechnologie, dat
Stef vanuit huis werkt en Cleo verlaat is, maar
dat zij beiden online zijn. Hij pingt hen een
chatbericht en vraagt hun of ze tijd hebben
om te overleggen. Enkele seconden later
zijn ze met elkaar verbonden in een virtuele
vergaderruimte. Ze kunnen schermen delen en
samen, in real-time, aan documenten werken.
In nog geen kwartier is de vergadering voorbij.
Het project gaat verder, zonder onnodige
vertragingen en verspilde middelen.

Tijd is geld.

Waarom Insight?
Nummer 1 Microsoft reseller ter wereld.

Voor MKB bedrijven is tijd echt geld.
Inefficiënties hebben grote gevolgen aangezien
elke medewerker een belangrijke rol speelt in
het verder versterken van het bedrijf. Vandaar
dat het essentieel is dat kleine en middelgrote
bedrijven ieder hulpmiddel dat ze tot hun
beschikking hebben gebruiken, om ervoor
te zorgen dat hun medewerkers zo efficiënt
mogelijk werken.

Meervoudig Winnaar van de Microsoft
Operational Excellence Award.
1200+ consultants en service
professionals.

Insight kan samen met uw bedrijf een
vergaderoplossing voor u ontwerpen en
implementeren die bij u past.

Biedt ondersteuning in 15 verschillende
talen.

Producten die gebruikt worden tijdens vergaderingen

Office 365 - Business Essentials,
Business, Business Premium.

Hoeveel kost dit?
Minder dan u denkt, Office 365
is beschikbaar vanaf … EUR per
gebruiker/per maand.

Bekijk hier de opties

Office 365
E1, E3, E5 & ProPlus.

Skype
for business

Geïnteresseerd? Of wilt u
meer informatie ontvangen?
Wij hebben verschillende whitepapers waarin
wij uitleggen wat de voordelen zijn van deze
technologieën voor uw organisatie.

Klik hier voor meer informatie

Neem contact op met één van onze specialisten
Bent u geïnteresseerd maar heeft u nog vragen? Neem dan contact op
met één van onze cloud specialisten.
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