Connected
Workforce
Connect. Share. Inspire.

Uw werknemers ondergaan een culturele revolutie. De manier
waarop ze tegenwoordig werken, is heel anders dan vijf jaar geleden.
En dit zal zelfs in meerdere mate gelden voor de werknemers
van morgen.
Verschuivende demografie, nieuwe technologieën en een
veranderende sociale norm transformeren de manieren waarop
mensen werken - sneller dan ooit. Om vandaag de dag te kunnen
concurreren, hebt u werknemers nodig die productief, verbonden en
geïnspireerd zijn.

Geef uw werknemers de mogelijkheden om slimmer te werken
Zakelijke uitdaging

Onze oplossing

Organisaties ondergaan een fundamentele verandering
in de manier waarop ze werk plannen, creëren en
controleren.

Insight kan u helpen bij de transformatie van uw
organisatie met behulp van Connected Workforce
solutions die uw werknemers de mogelijkheid geven om
slimmer, sneller en efficiënter te werken.

De verwachtingen van werknemers veranderen mee - de
volgende generatie verwacht flexibeler te kunnen werken,
gebruikmakende van technologie om verbonden te blijven
en samen te kunnen werken met klanten en collega’s.
Het ontwikkelen van een consistente digitale werkervaring
over verschillende platformen, het beveiligen van
gevoelige data en het verbinden van uw werknemers, die
zich op verschillende plekken bevinden is een complexe
uitdaging waar veel aandacht naar uitgaat.
Het is een behoorlijke uitdaging om met een steeds
kleiner technologiebudget deze Connected Workforce op
de juiste manier te implementeren, evenals ervoor te
zorgen dat werknemers betrokken blijven en uw
organisatie gebruik kan blijven maken van nieuwe
mogelijkheden.

Bekende productiviteitsapplicaties maken de dagelijkse
werkzaamheden eenvoudiger. Van het produceren van
tabellen en presentaties tot e-mails en spreadsheets, de
juiste tools zorgen ervoor dat uw werknemers productief
zijn, zelfs als ze niet op kantoor zijn.
Geïntegreerde mobiliteitsplatformen zorgen ervoor dat
elke werknemer veilig op verschillende apparaten kan
werken, met het gemak om meer te kunnen doen op elke
plek en op elk device.
Uw werknemers bevinden zich overal ter wereld en
dat geldt ook voor uw klanten. Eenvoudig te gebruiken
samenwerkingstools helpen uw werknemers
naadloos samen te werken op nieuwe manieren, zodat
relaties worden versterkt en het vertrouwen van klanten
kan worden vergroot.
Als de enige partij voor al uw IT-behoeften zijn wij in
staat de meest recente Connected Workforce-technologie
en -diensten af te stemmen op uw klant-, werknemersen zakelijke doelstellingen.

Insight-diensten:

Plan

Build

Manage

•• Insight Discovery Workshops bieden u
een solide basis voor uw overstap naar
een moderne werkplek.

• Onze specialistenteams helpen u
bij het realiseren van uw
Connected Workforce-doelstelling
door de technologieën te
ontwikkelen, configureren en/of
migreren die u nodig hebt om
succesvol te zijn.

• Wij leveren continu beheer en
optimalisatie van uw Connected
Workforce-technologie, zodat uw
werknemers ook na de implementatie
op effectieve wijze kunnen blijven
werken.

•• Wij beoordelen, ontwerpen en creëren
een stappenplan op basis van uw
bedrijfsdoelstellingen.
•• Deze allesomvattende aanpak helpt
u bij een succesvolle adoptiestrategie
voor uw bedrijf en werknemers, zodat
deze meer kunnen bereiken en meer
kunnen bereiken en realiseren in deze
digitale wereld.

• Met een stevige fundering
voor uw Connected Workforce, is
uw organisatie in staat sneller
te opereren, gebruikmakende van
de juiste frameworks en beleid om
uw operational excellence verder
te vergroten en toekomstige groei
stimuleren.

• Frequente health checks, training- en
supportdiensten, zorgen ervoor dat u
het maximale haalt uit uw Connected
Workforce- oplossingen.

Neem contact op met uw Insight Account Manager voor meer informatie.

• Kantoor Apeldoorn: +31 (0)55 5 38 2320
• nl.solutions@insight.com
• nl.insight.com/what-we-do/connectedworkforce
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