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Beste lezer,
De afgelopen maanden waren voor veel organisaties een
rollercoaster: ineens moesten je medewerkers in allerijl hun
thuiskantoor inrichten en het meeste face-to-face contact viel
weg. Ook bij Bechtle gingen we van een sociale organisatie
naar een organisatie die slechts online met elkaar verbonden
was. Ons belangrijkste doel was – en is nog steeds - om onze
klanten zo goed mogelijk te helpen met het faciliteren van de
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nieuwe manier van werken. Jouw medewerkers moeten zowel
op kantoor als thuis zo productief mogelijk kunnen werken.
Daarbij hebben ze onder andere de juiste tools nodig voor
efficiënte videocalls, ergonomisch verantwoorde hardware en
een ijzersterke security.
De inhoud van dit magazine helpt je op weg. In september
organiseren we bijvoorbeeld twee webinars ter vervanging
van ons klantevent Bechtle NEXT, met als hoofdthema ‘Today
and beyond’. Wat kunnen wij vandaag voor je betekenen en
op lange termijn? Bovendien duiken we in recente security
issues, laten we je kennismaken met onze ergonomische

Dell Unfied Workspace

(thuiswerk)producten en geven we je inzicht in hoe jij het
nieuwe werken binnen jouw organisatie faciliteert.
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Ergonomisch verantwoord
thuiswerken met Bechtle
In veel organisaties zal (gedeeltelijk) thuiswerken
waarschijnlijk onderdeel blijven van ‘het nieuwe
normaal’. Wist je dat je als werkgever op grond
van de Arbowetgeving aansprakelijk bent om
ervoor te zorgen dat de werkplekken van je
medewerkers ergonomisch zijn ingericht? Daar
vallen thuiswerkplekken ook onder. Ontdek hoe wij
je kunnen helpen bij het faciliteren van ergonomisch
verantwoorde thuiswerkplekken.
Medewerkers moeten hun werk op een ergonomisch
verantwoorde

manier

kunnen

uitvoeren.

Werken

met

een laptop aan de keukentafel alleen volstaat dus niet.
Als werkgever dien je alle voorzieningen beschikbaar te
maken (zoals een laptophouder, een los toetsenbord, een
muis,…) zodat je voorkomt dat jouw medewerkers te lang
op een verkeerde wijze werken en hier fysieke schade aan
ondervinden. Ontdek hoe wij je kunnen helpen.

Bij Bechtle hebben we een ruime keuze aan ergonomische
producten om het thuiskantoor goed in te richten. Denk
hierbij aan:
� Een losse muis, we hebben diverse modellen voor
zowel voor links- als rechtshandigen.
� Een polssteun waarmee je de strekking van de pols
vermindert.
� Een los toetsenbord waarmee je medewerkers de
gewenste hoek kunnen instellen.
� Een monitor riser. Dit voorkomt dat de nek- en
schouderspieren overbelast worden.
� Een laptop riser: gecombineerd met een extra
toetsenbord creëert de riser een optimale kijkhoek.
� Een voetenbankje zorgt voor een juiste zithouding,
waarbij de voeten niet hangen maar ondersteund
worden tijdens het werken.
� Een documenthouder die tussen het toetsenbord en
het scherm geplaatst wordt.
� Met een ‘sit-stand desk’ wisselen medewerkers
zitten af met staan. Meer variatie in werkhoudingen
zorgt voor minder fysieke ongemakken.
Wij leveren geen producten zoals spatwanden en aangepaste
beschermende middelen.

Tips voor het instellen van de thuiswerkplek

Stap 7:

Instellen hoogte bureaublad

Nadat jouw medewerkers de juiste producten hebben om
thuis te werken, is het belangrijk dat zij hun werkplek goed

� Het bureau stel je in op gelijke hoogte als de armleggers:

instellen. Daarbij kan onderstaand stappenplan van pas

met een hoek van 90 graden tussen boven- en 		

komen.

onderarmen.

Stap 1:

Instellen zithoogte

� Ga met je rug richting de bureaustoel staan. Stel de zitting

Stap 8:

Het beeldscherm

� Zet het beeldscherm recht voor je, op een armlengte 		

af ter hoogte van je knieholten. Zo creëer je een hoek van

afstand. Voor de hoogte geldt dat de bovenrand van het

90 graden tussen onder- en bovenbenen.

scherm op ooghoogte moet staan om spanning in je nek te
voorkomen.

Stap 2:

Instellen zitdiepte
Stap 9:

Documenthouder

� Zorg ervoor dat er een vuistbreedte ruimte is tussen de
zitting en je knielholte.

� Zorg voor een documenthouder, die je tussen het 		
beeldscherm en je externe toetsenbord plaatst. Dat 		

Stap 3:

Instellen rugleuning

zorgt ervoor dat je je nek niet belast door steeds te 		
moeten draaien.

� Stel de hoogte van jouw rugleuning zodanig in dat de
lendesteun zich ter hoogte van de broekriem bevindt.
Stap 4:

Instellen armleggers

Stap 10: Toetsenbord en muis
� Houd het werkvlak compact. Het toetsenbord plaats je 		
recht voor je, de muis ernaast. Het is belangrijk om te 		

� De armleggers moeten zo worden ingesteld dat de hoek

voorkomen dat je moet reiken tijdens je werkzaamheden.

tussen je boven- en onderarm 90 graden is, met
ontspannen schouders.
Stap 5:

Ontgrendelen

� Het is van belang dat je jouw stoel in een beweeglijke 		
stand laat staan.
Stap 6:

Stel weerstand in

� Stel de weerstand zo in dat de stoel met je meebeweegt.

Wil je informatie over een bepaald product of
sparren over de beste workspace oplossing voor
jouw organisatie? Neem dan contact met ons op.
Wij denken graag met je mee en geven advies
op maat. Samen zorgen we ervoor dat jouw
medewerkers zowel thuis als op kantoor in alle
comfort kunnen werken.

Een goed ingestelde weerstand geeft je het gevoel te 		
‘zweven’ op de stoel.

Robin van der Kuijl
Workspace advisor
T +31 40 250 9022
robin.vanderkuijl@bechtle.com
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De meest actuele security issues 			
op een rij
Dit soort acties draagt bij aan het creëren van meer awareness

Cybercriminelen richten zich bovendien op de steeds groter

op de werkvloer. Medewerkers regelmatig bijscholen en tips

wordende groep van mensen die thuiswerken. In de mails

geven om phishing te herkennen is daarom belangrijk.

staat vaak een link naar een nagemaakte Microsoft- of
Outlookwebsite met als onderwerp bijvoorbeeld ‘COVID-19

Helaas hebben cybercriminelen de coronacrisis aangegrepen

Coronavirus update’, mailtjes die in elk bedrijf nu wel

als een nieuwe manier van phishing. Dit gebeurt vaak in de

gestuurd worden. Ook werd er een nep tracking app gemaakt

privésfeer. Zo bestaat er bijvoorbeeld een phishing mail van

om mensen met corona zogezegd op te sporen. Zorg er dus

een bekende bank waarin de oplichters beweren dat ze een

voor dat jouw collega’s van dit soort praktijken op de hoogte

antibacteriële betaalpas hebben ontwikkeld. Ook krijgen

zijn.

mensen vaak aanbiedingen, bijvoorbeeld voor mondkapjes.
Maar

ook

zorginstellingen

worden

aangevallen.

Een

recent rapport van CrowStrike, een provider van endpoint

Barracuda deed een grootschalig, wereldwijd onderzoek naar
security in tijden van thuiswerken. Daaruit blijkt:

detection software, stelt vast dat het aantal inbreuken op
gezondheidsorganisaties is verdubbeld van het vierde
kwartaal van 2019 tot het eerste kwartaal van 2020.

� 51% van de respondenten zegt een toename te 		
zien in phishing-aanvallen;
� 51% zegt dat hun personeel niet bekwaam is of 		

Steeds meer mensen zijn (gedwongen) thuis gaan
werken de afgelopen maanden. ‘Het nieuwe werken’
kwam in een stroomversnelling. Daar maken
cybercriminelen handig gebruik van: maar liefst
51% van de IT-managers zegt een toename te zien
in phishing-aanvallen sinds het laatste kwartaal
van 2019. Ontdek de grootste security issues van dit
moment in onze blog.

Van ons ‘nieuwe normaal’ maken cybercriminelen helaas

niet goed is opgeleid om cyberrisico’s die verbonden

maar al te graag misbruik. Daarom is het belangrijker dan

zijn aan werken op afstand in te schatten;

ooit om te zorgen voor een sterke security oplossing, zodat
je eindgebruikers overal veilig kunnen werken. Daarnaast is
het belangrijk dat je collega’s zich bewust zijn van de actuele
security gevaren. We zetten ze even voor je op een rij!

Phishing

� 46% heeft er geen vertrouwen in dat hun 			
webapplicaties veilig zijn;
� 50% heeft medewerkers toestemming gegeven om 		
hun persoonlijke mailadressen en devices te 			
gebruiken om het bedrijfsnetwerk uit te voeren;
� 40% heeft hun budget voor cybersecurity verlaagd 		

Phishing neemt de laatste jaren toe, zowel bij consumenten als

als een kostenbesparende maatregel om de 			

De tijd dat we met z’n allen altijd op kantoor werkten, met

op de werkvloer. Medewerkers zijn een makkelijk te bereiken

COVID-19 crisis aan te pakken.

een vaste computer en telefoon, is voorbij. De afgelopen

doelwit. Een mailtje of een appje dat er betrouwbaar uitziet

jaren gingen steeds meer mensen thuiswerken of waar ze

is snel geopend. Daarom is het belangrijk om awareness

dat uitkwam, bijvoorbeeld in een koffiezaak. En waarom ook

te creëren bij medewerkers. Zo hielden we bij Bechtle een

niet? Het kán. Door de corona pandemie werden we ineens

speciale actie voor Valentijn samen met Barracuda. Alle

gedwongen om massaal niet meer naar kantoor te komen.

Bechtle medewerkers ontvingen een roos met daaraan een

Veel organisaties moesten overschakelen naar mobiele

kaartje met een QR-code. Maar liefst 65% heeft de QR-code

devices, ad hoc thuiswerkplekken faciliteren en nieuwe

gescand zonder na te denken over de gevolgen. Hier had

samenwerkingstools uitproberen.

bijvoorbeeld een kwaadwillige link achter kunnen zitten.
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Ransomware

Kom in actie!
In hoeverre is jouw IT-infrastructuur geschaald op massaal

Gelukkig wordt het bewustzijn rondom ransomware steeds

thuiswerken? Wat doet jouw organisatie tegen phishing en

groter, door bekende cases die de internationale media

wat kun je nog meer doen? Zie je een stijging in het aantal

haalden. Denk aan de Universiteit van Maastricht waarbij

phishing mailtjes? Hoe treed je op tegen Shadow IT? Op onze

cybercriminelen de systemen wist te versleutelen. De

campagne pagina lees je meer over dit onderwerp. Ga naar:

universiteit betaalde het losgeld. Maak je medewerkers ervan
bewust dat ze niet zomaar op een link mogen klikken of een

bechtle.com/nl/veilig-en-betrouwbaar-werken

QR-code mogen scannen.
Wanneer ze dit wel doen wordt hun pc of mobiel device
besmet met malware en kan dit een gevaar zijn voor de
hele organisatie. Gevaarlijke links kunnen zowel in mailtjes
staan als bijvoorbeeld in WhatsApp berichten of sms’jes. Een
recent voorbeeld zijn mails met links die lijken op mails van
het RIVM of andere autoriteiten en die over corona lijken te
gaan. Voorspellingen van Cybersecurity Ventures laten zien
dat ransomware eind 2021 elke 11 seconden een bedrijf zal
aanvallen.

Shadow IT
Mensen werken veel meer thuis dan enkele jaren geleden.
De kans op meer Shadow IT in jouw organisatie neemt dus
toe. Meer dan 80% van de werknemers geeft aan dat ze wel
eens software gebruiken die niet officieel is goedgekeurd
door de IT-afdeling. Zakelijke data komt nu sneller op privé
USB-sticks, WhatsApp, privé laptops en ga zo maar door
terecht. Gevaarlijk, want dit kan voor datalekken zorgen in je
organisatie. Doordat veel mensen in de cloud werken, worden
er onbedoeld veel bedrijfsgegevens vrijgegeven. Het is dus
belangrijk dat je weet waar jouw (bedrijfs)data staat.
Kortom: de kans op dataverlies of diefstal wordt groter
bij thuiswerken. Je hebt bovendien geen inzicht in welke
applicaties jouw medewerkers gebruiken. De compliancy
verslechtert door het ongereguleerd toestaan van (cloud)
applicaties.

Joris Rooijackers
Solution advisor security
T +31 40 760 2813
joris.rooijackers@bechtle.com
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Vind de juiste balans.
De moderne werkplek evolueert continu. Lenovo ook.

De juiste balans vinden tussen bedrijfscultuur,
fysieke ruimtes én technologie. Het is een uitdaging
waar bijna alle organisaties in 2020 mee te maken
kregen. Ontdek hoe Lenovo jouw organisatie kan
helpen om de balans terug te vinden en de slimme
werkplek zo goed mogelijk in te richten. Lees meer
over wat de oplossingen van Lenovo jouw organisatie
kunnen bieden.

Wist je dat jouw eindgebruikers gemiddeld zo’n 10 minuten
kwijt zijn om een meeting op afstand op te zetten? Mensen en
plaatsen verbinden zou jouw organisatie tijd en geld moeten
opleveren, niet verspillen. 25% van de medewerkers geeft
bovendien aan dat ze belangrijke deadlines missen vanwege
technische problemen in meetingruimtes. 75% vindt dat hun

Ontdek de slimme werkplek van Lenovo.

Vind jouw balans met Lenovo.

organisatie meer moet investeren in betere technologie.

Wat mag je van de oplossingen van Lenovo verwachten?

Bechtle’s Lenovo expert Dennis van Pinxten

Lenovo is een wereldwijde, op mensgerichte technologieleider

adviseert je graag en kan met je meedenken

met een uitgebreide reeks diensten en producten. Bechtle

over welke Lenovo producten de moderne

en Lenovo werken naadloos samen met elkaar én andere

werkplek in jouw organisatie af kunnen

marktleiders en fabrikanten, zoals onder andere Microsoft en

maken. Dennis: “Met de producten van Lenovo

Logitech. Zo communiceren jouw Lenovo producten altijd met

en de kennis van Bechtle zorgen we ervoor dat

andere tools zoals Microsoft Teams. Van vergaderruimte op

jouw medewerkers overal kunnen genieten

kantoor tot thuiswerkplek: Lenovo biedt de juiste tools voor

van een slimme werkplek: zowel thuis als

elke omgeving.

op kantoor. We zorgen voor de goede balans

Alles draait om het vinden van de juiste balans
tussen deze zaken. Zéker nu.

met de beste oplossingen.” Neem contact met

Cultuur.
Van

het

van

toptalent

Fysieke ruimtes.
aantrekken
tot

het

Fysieke

cultiveren van een positieve

feit

werknemerservaring:

in

het

ruimtes

belangrijk,

ondanks

dat
veel

de

blijven
het

digitalisering

productiviteitssidekick. ThinkSmart View is ontworpen 		

Dit spreekt voor zich: de beste

als vervanging van desktoptelefoons, individuele 		

technologische

telefooncellen en meer. Dit slimme apparaat neemt 		

en

taken over van je pc, zodat je je pc kunt inzetten voor 		

ideeën overal ter wereld, waar

productiviteit en ThinkSmart View voor administratieve		

2020.

ze dan ook fysiek werken. Ze

taken.

vergaderruimte

verhogen de productiviteit en

opbouwen en behouden van

vooruitgespoeld

de juiste bedrijfscultuur is

De

in

essentieel. Zeker nu we steeds

maakt het verschil, ook voor

minder op kantoor werken.

professionele online meetings.

verbinden

oplossingen

werd

organisaties

juiste

� ThinkSmart View Maak kennis met de nieuwe 		

Technologie.

medewerkers

ontketenen de creativiteit.

Dennis op om te bespreken hoe Lenovo jouw
slimme werkplekken kan inrichten.

� ThinkSmart Hub 500 ThinkSmart Hub 500 is vooraf 		
geconfigureerd voor Microsoft Teams (en Skype voor 		
Bedrijven). Het apparaat is voor dit platform 			
geoptimaliseerd en zorgt er dus voor dat je medewerkers
overal flexibel kunnen samenwerken.
� ThinkSmart Manager ThinkSmart Manager maakt het 		
dagelijkse beheer van ThinkSmart-apparaten eenvoudiger,
geautomatiseerd en gecentraliseerd.

Dennis van Pinxten
Solution advisor workspace
T +31 40 250 9047
dennis.vanpinxten@bechtle.com
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HP

De vrijheid om overal te werken
met HP
Productief samenwerken

Het tweede aspect is praktisch. “Zorg voor de juiste devices

Wanneer jouw medewerkers thuiswerken, staan ze voor heel

en samenwerktingstools. Er is een grote keuze aan tools. We

wat uitdagingen. Denk maar aan al het achtergrondgeluid

zien bij Bechtle een verschuiving ontstaan, waarin het accent

dat thuiswerken met zich meebrengt, zoals kinderen die voor

bij de eindgebruiker komt te liggen. Voorheen bepaalde de IT-

school aan het werken zijn of partners die ook bellen voor

afdeling vaak wat er werd aangeschaft, nu vraagt men aan de

het werk. Daniel: “Als je ervoor wilt zorgen dat medewerkers

eindgebruikers waar zij behoefte aan hebben, passend binnen

Daniel Maelissa is workspace consultant bij Bechtle. Hij

productief kunnen samenwerken, waar ze dan ook zijn,

het budget.”

adviseert jaarlijks tientallen bedrijven en organisaties over

moet je letten op twee aspecten. In de eerste plaats op het

productief samenwerken. Hierbij komt hij regelmatig bedrijven

beleidsmatig aspect: het management moet richtlijnen geven

HP Devices

tegen waar wel digitaal wordt samengewerkt, maar waar het

over hoe je online veilig kunt samenwerken. Gedragsregels

Het kiezen van de juiste devices is daarom ook erg belangrijk.

niet optimaal wordt benut. “De vraag is altijd: hoe maak je

dus.”

Robin van der Kuijl, HP workspace advisor bij Bechtle, vertelt

Flexibel werken is een dagelijks gegeven geworden.
Maar samenwerken, zeker op afstand, vormt vaak
nog een uitdaging voor organisaties. Ontdek hoe
je effectief, veilig én snel kunt werken met HP en
Bechtle.

samenwerkingstools beschikbaar? En hoe zorg je ervoor dat

waarom de apparaten van HP ideaal zijn om thuis te werken:

iedereen er mee gaat werken?” Zeker de afgelopen maanden

“De 1000-serie laptops van HP hebben de mobiele gebruiker

werd het duidelijk hoe belangrijk het is dat je productief kunt

in het achterhoofd. De devices excelleren op het gebied van

samenwerken.

samenwerken, gemak en veiligheid.” Interessant voor het

1. Zorg voor een combinatie van het juiste device
met de juiste software;
2. Kies een platform dat past binnen jouw 		
organisatie;
3. Betrek eindgebruikers bij het maken van een
keuze.

thuiswerken is bijvoorbeeld ook de HP Noise Reduction
Technologie.
“Met

deze

software

schakel

je

als

het

ware

de

achtergrondgeluiden uit wanneer je een belangrijke call hebt
met klanten. Zij hebben dan niet in de gaten als je kinderen
voor lawaai zorgen.” De HP Elite Dragonfly, de HP EliteBook
x360 1030 G7 en de EliteBook x360 1040 G7 zijn uiterst geschikt
voor de thuis- en flexwerkplek. Daarnaast beschikken deze
HP devices ook over andere features, zoals een privacy filter
die het scherm blindeert wanneer iemand achter je staat.
Handig voor wanneer je op een openbare plaats werkt.

Maatwerk
Maar met alleen tools en devices ben je er nog niet. Daniel:
“Het is een illusie om te denken dat na de aanschaf van de
juiste tools en devices alles binnen een week draait. Er gaat
nogal wat voorbereiding aan vooraf, al was dat de afgelopen

Het kiezen van de juiste devices en oplossingen die daarbij

maanden niet altijd mogelijk. Maar drie tot zes maanden is

horen is maatwerk. Wil je daarom meer weten over de devices

normaal gesproken een realistische schatting.” Hij geeft tot

van HP of sparren over de mogelijkheden? Neem contact op

slot nog drie tips:

met onze experts. Wij denken graag met je mee.

Daniel Maelissa
Workspace consultant
T +31 40 250 9011
daniel.maelissa@bechtle.com
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HP presenteert: de veiligste pc’s 			
ter wereld
Nu veel medewerkers thuis of op een andere locatie
werken, is goede security van levensbelang. HP Elite
pc’s zijn ontworpen met geharde beveiligingsfuncties
om bescherming te bieden tegen cybercriminelen.
HP Sure Sense maakt bovendien gebruik van
deep-learning om nooit eerder ontdekte malware
te kunnen identificeren. Ontdek meer ingebouwde
security features van HP!
Nu jouw medewerkers steeds vaker thuis- of op een andere

HP Sure Sense
Dagelijks worden er meer dan 350.000 malwarevarianten
ontwikkeld. Daardoor worden nieuwe aanvallen niet altijd
herkend door traditionele antivirussoftware. HP Sure
Sense maakt gebruik van deep learning algoritmes en
geavanceerde neural network technology om instinctief
malware te herkennen en beschermt je zo tegen de
nieuwste aanvallen.

Naast bovenstaande zaken maakt HP gebruik van hardware-

HP Endpoint Security Controller

enforced beveiligingsfuncties met diverse beschermingslagen.

� Malware heeft geen schijn van kans. De controller is fysiek

Voor- en nádat het besturingssysteem actief wordt. Deze
functies bieden je proactieve bescherming, zodat je systeem
na een eventuele beveiligingsschendig meteen kan worden

HP Sure Start

hersteld. HP Elite pc’s beschikken over:

� Automatisch herstel na een firmware aanval.

HP Privacy Camera

HP Sure Run

� Deel alleen wat je wilt delen. Indien gewenst kun je de 		

� Hou belangrijke beveiligingsvoorzieningen in de lucht en

cameralens afsluiten.

locatie werken, is goede beveiliging belangrijker dan ooit.

voorkom ongewenste wijzigingen in je beveiligings
instellingen.

HP Multi-Factor Authenticatie

Blijf cybercriminelen en -aanvallen altijd een stap voor met
HP Elite pc’s via Bechtle. HP maakt gebruik van de allerbeste
kunstmatige én menselijke intelligentie.

geïsoleerd en cryptografisch beveiligd.

� Gebruik je vingerafdruk als wachtwoord.

HP Security Labs

� Een gegarandeerd snel, veilig en automatisch herstel van

Een team van onderzoekers, ingenieurs, goede hackers

HP Sure View

én

� Dit ingebouwde privacyscherm zorgt ervoor dat stiekeme

vooraanstaande

HP Sure Recover

beveiligingsexperts

verschaffen

inzichten vanuit de frontlinie van de cyberoorlog. Dankzij

je besturingssysteem.

meekijkers geen kans krijgen.

hun kennis en kunde maakt HP de veiligste pc’s ter wereld.
HP Sure Click
� Beschermt jouw devices tegen websites en Office en PDF-

Maak van je endpoints de beste verdediging…

bestanden in de leesmodus, door malware te isoleren op

Robin van der Kuijl, HP workspace advisor bij Bechtle

een virtuele machine.

vertelt: “Je wilt jouw medewerkers zoveel mogelijk
vrijheid en flexibiliteit bieden. Maar dat vraagt om

… in plaats van de grootste risicofactor, met HP Device

goede security. Als je geen maatregelen neemt,

as a Service (Daas) Proactive Security via Bechtle. Dit

kunnen gegevens van je bedrijf, je medewerkers of

biedt jouw organisatie realtime bescherming tegen

je partners zomaar op straat komen te liggen. Dat

malware

en

wil je natuurlijk te allen tijde voorkomen. Het is

dreigingsanalyse en gespecialiseerde expertise om jouw

belangrijk dat je dit soort dreigingen buiten de deur

beveiliging te verbeteren.

houdt. Dit kun je het beste realiseren door je laptops

voor

computerendpoints,

veiligheids-

al op hardware-niveau te beveiligen. Bijvoorbeeld
met de Elite pc’s van HP.”

HP Manageability Integration Kit
Met deze kit optimaliseer je het beheer van jouw
beveiligings-, hardware- en BIOS-instellingen voor al je
pc’s.

Robin van der Kuijl
Workspace advisor
T +31 40 250 9022
robin.vanderkuijl@bechtle.com
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EIZO

Kies voor ergonomische en 		
kwalitatieve werkplekken met EIZO
EIZO ontwikkelt en produceert al sinds 1968
hoogwaardige monitoren en displayoplossingen voor
gebruik in kantooromgevingen, de gezondheidszorg,
de grafische industrie, de wereld van beeldbewerking
en ook die van de luchtverkeersleiding en de
scheepvaart. In dit stuk focussen we ons op de
Healthcare sector en hoe EIZO in deze sector
uitkomst biedt.

klant kregen we te horen dat een specialist in hun organisatie
een breuk goed kon zien op een EV2456 monitor, terwijl dat
niet het doel is van deze schermen. Ziekenhuizen vinden de
standaard af-fabriek DICOM mode in de monitor een nice
to have feature, en het bewijst de hoge kwaliteit van onze
producten.”

Wist je dat EIZO monitoren in Japan gemaakt worden?
EIZO is dan ook het Japanse woord voor ‘beeld’. Alle
monitoren bestaan uit hoogwaardige onderdelen, hebben
een uitzonderlijke bouwkwaliteit en testprocedures worden
voortdurend geoptimaliseerd. Daarnaast wordt voorafgaand
aan de levering ieder apparaat in gebruik genomen en
nauwkeurig handmatig getest. Klanten kunnen daardoor
steeds genieten van een perfecte beeldkwaliteit. De producten
van EIZO staan voor een hoge mate van betrouwbaarheid,
beeldkwaliteit én ergonomie.

Hoge kwaliteit in de zorg

Een voorbeeld: de EV2456-monitor
Het smalle frame van de FlexScan EV2456 springt

Ivo Nagtzaam, Sales Manager Benelux Healthcare van EIZO,

meteen in het oog. Het nette, compacte ontwerp

Een investering die op lange termijn écht loont

Zo gaan onze monitoren zeer lang mee, is er een laag (of

legt uit waarom EIZO en de zorgsector zo’n goede match

past perfect in een moderne kantooromgeving

Met monitoren van EIZO genieten klanten van een significant

zelfs geen) uitvalspercentage, is de beeldkwaliteit hoog en

zijn. “Ons productportfolio is erg breed. We kunnen zo voor

of in het thuiskantoor. De 24,1” monitor met

langere levensduur dan gebruikelijk. Je investering is zeker

zijn de monitoren ergonomisch verantwoord.” Ergonomie

alle werkplekken in de Healthcare sector, zoals bijvoorbeeld

16:10-beeldverhouding

IPS-

en de total cost of ownership valt lager uit. Zelfs bij een hogere

komt in veel organisaties steeds hoger op de agenda te staan.

ziekenhuizen, een gepaste oplossing bieden. Dat geldt

technologie en maakt indruk wanneer het gaat om

aankoopprijs zijn de investerings- en exploitatiekosten bij een

Ivo verwacht dan ook dat er door de coronacrisis een steeds

voor zowel kantoorwerkplekken als werkplekken op de

beeldkwaliteit en ergonomie. Voorkom problemen

monitor van EIZO namelijk lager.

grotere behoefte ontstaat om thuiswerkplekken ergonomisch

afdeling radiologie, werkplekken ten behoeve van diagnose,

met houding en belasting van de ogen. EV2456 is

beeldschermen in de operatiekamers en onderzoeksruimten

bijna frameless en leent zich goed voor gebruik op

Rob van den Boomen, accountmanager Health bij Bechtle,

en nog veel meer.”

meerdere schermen.

werkt regelmatig samen met EIZO aan mooie projecten.

Rob sluit af: “De lifecycle van deze producten is lang, en dat

“Zorgklanten hebben vaak hoge standaarden waaraan we

past dan ook goed bij Bechtle en waar wij als merk voor staan.

Zo zijn bijvoorbeeld de FlexScan modellen ideaal voor

Meer info en andere EIZO producten vind je in onze

logischerwijs moeten voldoen. Met EIZO kunnen we alle

Wij gaan net zoals EIZO een langetermijnrelatie aan met

kantoorwerkplekken. Röntgenfoto’s worden er op bekeken

shop: bechtle.com/nl/shop

vereisten afvinken.” Ivo: “We leveren wat we beloven en dat

klanten. Daarom is dit een goede match.”

vanuit het EPD, maar het hoeven geen diagnostische

is

voorzien

van

verantwoord in te richten.

horen we ook terug vanuit onze klanten. Dat is erg prettig.

schermen te zijn die artsen gebruiken. Ivo vertelt: “Van een

Robin van der Kuijl
Workspace advisor
T +31 40 250 9022
robin.vanderkuijl@bechtle.com
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MICROSOFT

Slimmer werken met Bechtle
en Microsoft
Nu alles goedkoper, sneller en geautomatiseerd
moet, worstel je als IT-manager met heel wat
uitdagingen. Zorgen voor goede IT, waar iedereen
binnen je organisatie tevreden mee is, blijft lastig.
Bechtle en Microsoft helpen je op weg. Ontdek hoe
wij jou én je medewerkers slimmer kunnen laten
werken en de productiviteit verhogen.

We sommen er nog een aantal voor je op:
� Oude software die niet up-to-date is, met alle 		
(beveiligings) risico’s van dien;

Benieuwd naar de mogelijkheden van
Microsoft 365? Of wil je graag meer informatie
over de Discovery Workshops? Neem dan
contact op met onze expert via onderstaande
contactgegevens.

� Geen – of te weinig – inzicht in het applicatielandschap,
verschillende licenties die circuleren;
� Gebrek aan IT-lifecycle management, waardoor het niet
helder is wanneer bepaalde apparaten aan vervanging toe
zijn.

Slimmer werken. Wat betekent dat voor jou? We merken dat
op veel IT-afdelingen van onze klanten dezelfde uitdagingen

Waarom Microsoft 365?

spelen. Een voorbeeld: medewerkers die niet efficiënt

Met de Microsoft 365 oplossing via Bechtle geniet je van heel wat

samenwerken, bijvoorbeeld door een verouderde IT-omgeving.

voordelen en pak je deze uitdagingen aan. Deze oplossing zorgt

De voordelen op een rij:

voor meer productiviteit en samenwerking. Dit omvat onder
andere Office-apps en Microsoft Teams, dé tool als het gaat om

Discovery workshops door Bechtle
Twijfel je of Microsoft 365 bij jouw organisatie past, of wil je

� Efficiënt samenwerken.

graag meer informatie? Speciaal om die reden organiseren we

samenwerken. Bovendien transformeer en vereenvoudig je

Door meer in de cloud te werken zorgen we ervoor dat

de Discovery Workshops. Dit zijn praktijkgerichte, functionele

met Microsoft 365 het beheer, met moderne hulpprogramma’s.

je medewerkers – waar ze ook zijn – makkelijk kunnen 		

workshops gericht op het ontdekken van de allerlaatste

samenwerken aan gedeelde documenten en agenda’s

Microsoft-technologieën, onder begeleiding van een door

en met elkaar kunnen chatten en online vergaderen.

Microsoft gecertificeerde Bechtle facilitator.

� Altijd up-to-date, volledige support en onderhoud.

In het verleden deden we dit op een locatie naar jouw keuze,

Wij zorgen ervoor dat jouw organisatie up-to-date is en

bijvoorbeeld bij je op kantoor. Vanwege het coronavirus

blijft, zodat je bijvoorbeeld geen kans loopt op security 		

hebben de workshops een tijdje on hold gestaan, maar

issues door verouderde software en je kunt genieten van

binnenkort beginnen we met het opnieuw inplannen van

de nieuwste features in de markt.

sessies in het najaar. Deze workshops zullen dan bij ons op
kantoor gegeven worden, in onze nieuw ingerichte Microsoft

� Bespaar!

demoruimte. De sessies zijn bedoeld voor de ‘business’ en

Doordat je inzicht hebt in jouw applicatielandschap 		

IT, maar ook geschikt voor medewerkers die zich afvragen

bespaar je én ben je flexibeler. Zo kun je licenties 		

welke meerwaarde Microsoft 365 biedt in hun dagelijkse

eenvoudig op- en afschalen.

werkzaamheden. Het is verstandig om minimaal één (maar
niet uitsluitend) IT’er(s) mee te nemen.

� Beter inzicht dankzij IT-lifecycle management
Zo weet je altijd wanneer devices aan vervanging toe zijn
en kunnen jouw medewerkers werken met de nieuwste		
technologie, zonder dat dit veel extra kosten met zich 		
meebrengt.
Tim ter Haar
Cloud consultant
T +31 40 760 2868
tim.terhaar@bechtle.com
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BECHTLE

Waarom Device as a Service juist
nú interessant is
Interview: Arjan van den Oever
Ben jij al bekend met Device as a Service (DaaS) van
Bechtle? Je kunt dit vergelijken met het afnemen
van een abonnement: je hoeft niet meer vooraf te
investeren in de aanschaf van devices, maar betaalt
een vast bedrag per werkplek per maand. Arjan van
den Oever, werkzaam bij het Centre of Excellence van
Bechtle, vertelt meer over wat deze dienstverlening
uniek maakt.

het Center of Excellence, dat overkoepelend werkt voor alle

Meer inzicht in onder andere kosten

Bechtle landen. Wat DaaS via Bechtle uniek maakt, is dat

Device as a Service is nu in alle Europese Bechtle landen

we een eigen concept hebben ontworpen afgestemd op de

uitgerold. Het team van Arjan ziet dat er veel belangstelling

wensen en behoeftes van onze klanten.”

voor is. “Al heel wat toonaangevende organisaties hebben
interesse in DaaS getoond. Mede door de coronacrisis is er

Daarnaast kijken we naar de IT-lifecycle van producten. “We

een situatie ontstaan waarin een andere manier voor het

kunnen klanten daarin heel breed ontzorgen, zo breed als ze

financieren van IT-middelen interessant is. We zien vaak

zelf willen. Denk hierbij aan het onboarden, het selecteren

dat grote organisaties, zoals bijvoorbeeld gemeentes of

STAP 1
Start de calculator

van producten afgestemd op persona’s, het zoeken naar

provincies, IT-budgetten in één keer hebben uitgegeven. Er

Met Device as a Service betaal je nooit te veel, maar alleen

oplossingen om een zo goed mogelijke restwaarde van

is veel hard- en software aangekocht om het thuiswerken

voor wat je gebruikt. Het maandelijks te betalen bedrag

oude devices te realiseren, ervoor te zorgen dat data GDPR

te faciliteren. Een abonnementsvorm, zoals DaaS, kan dan

STAP 2

omvat naast hardware ook IT-lifecycle services zoals software

compliant wordt verwijderd, het uitrollen naar gebruikers,

interessant zijn. Zo krijgen IT-afdelingen hun kosten weer

Vul jouw gegevens in

updates en end user support. Arjan van den Oever legt uit:

aan het einde van de levenscyclus zorgen voor goede afvoer

inzichtelijk en weten ze waar ze aan toe zijn.”

“Device as a Service (DaaS) hebben we ontwikkeld vanuit

en ga zo maar door.”

Levering aan huis
Daarnaast is de manier van werken in 2020 drastisch
veranderd. Arjan: “Mensen zullen ook in de toekomst
gedeeltelijk thuis blijven werken. Daar gaan wij het DaaSmodel ook op aanpassen. Waar we nu de werkplekken volledig
installeren op kantoor, zullen we apparaten in de toekomst
wellicht ook steeds vaker rechtstreeks bij medewerkers

STAP 3
Ontvang jouw
persoonlijke berekening

aan huis leveren en installeren. Ik verwacht dat de behoefte
hieraan nog gaat toenemen.”
Naast deze extra dienstverlening om devices direct bij
medewerkers thuis te installeren, staat er nog meer moois
op het programma in 2020. “Eind dit jaar gaan we ook
smartphones en tablets in het DaaS-model aanbieden”, sluit
Arjan af.
Ben je benieuwd of DaaS iets is voor jouw organisatie? Je

De calculator kun je terugvinden op
bechtle.com/nl/device-as-a-service. Of
neem contact op met onze specialist via
onderstaande contactgegevens.

kunt nu eenvoudig zelf het voordeel berekenen met onze
calculator, die werkt volgens drie simpele stappen:

Daniel Maelissa
Workspace consultant
T +31 40 250 9011
daniel.maelissa@bechtle.com
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SAMSUNG

Ready to work Samsung Enterprise Edition

Meer weten? Ga naar bechtle.
com/nl/actie/zakelijke-telefonie
of neem contact op met onze
mobility expert.

Devices, beveiliging en support als één oplossing
Speciaal voor de zakelijke markt zijn de Samsung
premium smartphone-series nu ook beschikbaar
als Enterprise Edition (EE). Je profiteert zo kosteloos
voor minimaal vier jaar – afhankelijk van het type
device – van periodieke security updates. Bovendien
vervallen de licentiekosten van Knox Configure en
E-FOTA on MDM (Enterprise Firmware Over The Air
on Mobile Device Management). Met deze alles-inéén-dienst is jouw organisatie verzekerd van veilig
gebruik en eenvoudig beheer!

Gebruiksvriendelijk totaalbeheer
Met Mobile Device Management (MDM) kan de uitrol van
firmware eenvoudig en integraal worden gereguleerd naar
alle gekoppelde Enterprise Edition devices. E-FOTA on MDM
kan worden geïntegreerd met MDM-oplossingen van een
groot aantal toonaangevende providers, zoals:
� Citrix

� Samsung Knox Manage

� Famoc

� Samsung SDS EMM

� IBM

� SOTI

� MobileIron

� VMware Airwatch

De voordelen op een rij:
� Je geniet van meerjarige support en updates;
� Gebruiksvriendelijk totaalbeheer;
� Personalisatiemogelijkheden via Knox Configure.

De voordelen van E-FOTA in combinatie
met MDM:
Optimaal gebruiksgemak

Meerjarige support én updates
De Enterprise Edition toestellen worden minimaal vier jaar
voorzien van maandelijkse security- en firmware updates. Je
kunt de volledige lijst terugvinden op de website van Bechtle.
Bovendien garandeert Samsung een beschikbaarheid van

Personalisatiemogelijkheden via Knox Configure

Bij Bechtle beschouwen we smartphones dan ook als

De Knox Configure-software maakt de personalisatie van

onderdeel van jouw ICT. Wij ontzorgen je compleet en regelen

Grip op jouw firmware-updates

devices op een gebruiksvriendelijke manier mogelijk.

alles rondom jouw zakelijke smartphones en tablets. De

Effectief tijdsbeheer

Waarom zakelijke telefonie via Bechtle?

Stel verplichte updates in

De zakelijke smartphone van nu verschilt in alles van

� Je betaalt een vast maandbedrag;

voordelen:

het mobieltje dat je twintig jaar geleden in bezit had.

� Verhoog de tevredenheid van je eindgebruikers;

twee jaar na introductie van de devices. Je kunt dus toestellen

De mogelijkheden van de smartphone komen technisch

� Je ontvangt gerichte handvatten om de IT-desk binnen 		

bijbestellen wanneer jouw organisatie groeit. Dit verzekert je

inmiddels sterk in de buurt van een laptop. Hierdoor kun je

van continuïteit en optimale grip op je mobiele omgeving.

jouw telefoon de laatste paar jaar zakelijk voor veel meer
taken inzetten dan bellen en appen alleen.

je organisatie te ontzorgen;
� De combinatie van hardware, services, diensten en 		
Samsung Knox leidt tot optimalisatie van alle processen
rondom mobility, met Device as a Service.

Koen Buis
Workspace Consultant
T +31 40 760 2873
koen.buis@bechtle.com
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VEEAM

Sla privacygevoelige data écht 			
veilig op met Veeam en Bechtle
In het digitale tijdperk wordt het voor organisaties
steeds lastiger om duidelijk voor ogen te krijgen
welke gegevens zij moeten bewaren en welke niet.
Maar het stopt niet met data bewaren. Hoe zorg je
ervoor dat jouw privacygevoelige data (écht) veilig
wordt opgeslagen vandaag de dag?

Dataclassificatie

Bechtle en Veeam

Organisaties zijn zich, naast de bewaarplicht, nog niet

Bechtle biedt via Veeam de mogelijkheid om de on-premise

voldoende bewust van het feit dat bepaalde data niet

back-up oplossing op een simpele manier te combineren met

opgeslagen hoeft te worden, of tenminste niet zo lang als zij

een cloud back-up. Door Veeam te combineren met hardware

denken. Het is daarom belangrijk om aan dataclassificatie

van bijvoorbeeld HPE is het mogelijk om een passende

te doen. Zonder dataclassificatie kun je de data in jouw

oplossing voor de on-premise back-up te realiseren.

organisatie niet op de juiste manier beschermen. Door je data

We creëren een op maat gemaakte oplossing voor jouw

De Nederlandse wet zegt dat je boeken, bescheiden én

te classificeren weet je in welke mate je bepaalde data moet

omgeving. Door deze te combineren met de Bechtle Clouds

gegevensdragers die van belang zijn voor de belastingheffing,

beschermen en welke data essentieel is voor jouw organisatie.

BaaS oplossing heb jij een hybride back-up oplossing. Onze
oplossing voldoet aan alle wensen die er gesteld worden

afhankelijk van type document/gegeven, vijf tot tien jaar dient
te bewaren. Dat geldt ook voor tapes, cd-rom’s, dvd’s en USB-

Daan van Mol is datacenter en virtualisatie consultant bij

aan een goede back-up, waarbinnen datakwalificatie op de

sticks. De bewaarplicht geldt dus voor papieren én digitale

Bechtle. Hij vertelt: “Wat ons opvalt is dat

correcte manier kan worden toegepast.

gegevens. De basisgegevens die je zeven jaar moet bewaren

verwachten dat organisaties hun data op een juiste manier

zijn:

beschermen. En dan niet alleen door binnen de organisatie

Daan van Mol: “Ben je op zoek naar een oplossing om je

een kopie of back-up van belangrijke data te maken, maar ook

kritische data veilig te stellen of om een hogere uptime van

extern. Jaren geleden werd er veel gebruikgemaakt van back-

jouw dataomgeving te realiseren? Veeam is betrouwbaar en

ups naar tape media, die men vervolgens extern kon opslaan.

kan uitstekend een back-up naar de cloud verzorgen. Ook is

� Grootboekadministratie;

Nu zijn we in het tijdperk gekomen waar back-up naar disk

Veeam sterk in de combinatie van on-premise en in de cloud.”

� Debiteuren- en crediteurenadministratie;

gebruikt wordt. Soms maken organisaties dan nog wel een

� Voorraadadministratie;

back-up naar een tweede disk binnen de organisatie, maar die

� In- en verkoopadministratie.

staat dan niet buiten het eigen netwerk. Doordat deze binnen

accountants

de eigen omgeving staat is deze gevoelig voor besmetting met
ransomware, met alle gevolgen van dien.”

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw
organisatie? Neem contact op met jouw
accountmanager of Daan van Mol. We gaan met je
in gesprek en brengen zo al jouw wensen, eisen en
mogelijke randvoorwaarden in kaart.

Daan van Mol
Datacenter advisor
T +31 40 250 9049
daan.vanmol@bechtle.com

11
21
25

20
26

LOGITECH

Logitech gaat voor meer 		
duurzaamheid
Bij Logitech werd al veel thuisgewerkt, maar door
de crisis werd thuiswerken de norm. En dat wil de
organisatie ook graag post corona zo houden. Want
thuiswerken verhoogt niet alleen de productiviteit,
het is ook beter voor het milieu. Een onderwerp waar
Logitech bewust mee bezig is. Zo maakte het bedrijf
dit jaar bekend dat ze in de toekomst transparant
zullen communiceren over de CO2-voetafdruk van
producten, zowel op de verpakking als op de website.

Logitech heeft in juni 2020 beslist om de CO2-impact van

CEO Bracken Darrell vertelt in het officiële persbericht:

Duurzaamheidsinspanningen

alle producten voortaan te communiceren. Het bedrijf is het

“We verdubbelen onze inspanningen om onze impact op het

Wat betreft Angela blijft thuiswerken ook na 2020 de norm:

eerste consumentenelektronicabedrijf die deze stap zet.

milieu te verminderen, maar we kunnen het niet alleen. Door

“Het zou zonde zijn als we in 2021 ineens weer allemaal

De verwachting is om het eerste CO2-impact etiket later dit

te communiceren over de CO2-impact van onze producten

massaal in de file staan, terwijl dat helemaal niet nodig is.” Bij

jaar te lanceren. Logitech doet dit niet zomaar, maar wil een

geven we mensen de mogelijkheid om samen de wereld

Logitech zelf blijft thuiswerken dus van toepassing, net zoals

industriebrede verschuiving in gang zetten om de impact van

te verbeteren. Zie het als calorieën: we moeten weten

dat voor de coronacrisis al het geval was. “In de eerste plaats

CO2 zo drastisch te veranderen.

wat we verbruiken om er iets aan te kunnen veranderen.

omdat het erg efficiënt is, de productiviteit stijgt aanzienlijk”,

We nodigen andere bedrijven uit om samen met Logitech

zegt Angela. “Maar ook de impact op het milieu is voor ons

positieve veranderingen teweeg te brengen door volledige

een mooi pluspunt.”

transparantie over hun producten te bieden.”

Videoconferencing

Thuiswerken past goed bij de toewijding van Logitech op
het gebied van duurzaamheid. Want naast de nieuwe CO2-

Angela Hordijk is Marketing Manager Video Conferencing bij

verpakkingen heeft Logitech in 2019 ook de CO2-uitstoot in

Logitech for Business Benelux. Zij legt uit dat duurzaamheid

zijn productportfolio geneutraliseerd, steun aangekondigd

belangrijk is voor het bedrijf. Logitech streeft naar meer

voor het Klimaatakkoord van Parijs, toegezegd om de CO2-

duurzaamheid door bijvoorbeeld vluchten te minimaliseren

voetafdruk te beperken om de ambitieuze 1,5°C-doelstelling

en nu dus ook door bewuster met verpakkingen om te gaan.

te ondersteunen en de ambitie uitgesproken dat het bedrijf

Angela: “We zijn al een tijdje bezig met het werken aan de weg

tegen 2030 uitsluitend zal worden aangedreven door

naar meer duurzaamheid. Zo promoten we videoconferencing

elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. Voor meer

en online samenwerkingstools. Op die manier willen we alle

informatie over de duurzaamheidsinspanningen kun je

bedrijven duurzamer maken.” 2020 zou het jaar moeten zijn

terecht op de website van Logitech.

waarin videoconferencing de grote doorbraak zou hebben.
“We hadden natuurlijk nooit verwacht dat het zo’n jaar zou
worden. Iedereen moest ineens massaal aan het videobellen.
Vliegen of verre autoritten konden een tijdje niet en werden
vervangen door calls. De impact op het milieu is nu al groot.
De coronacrisis heeft ons laten inzien dat werken op afstand
prima kan. Waarom zouden we dan nog te pas en te onpas in
het vliegtuig of de auto springen?”
Videobellen kan eenvoudig vanuit huis met de producten
van Logitech, maar ook vergaderruimtes op kantoor kunnen
uitgerust worden met de juiste tools van Logitech. “Bij
onze videoconferencing oplossingen staat gebruiksgemak
centraal. Jong en oud, iemand zonder ervaring of juist veel:
iedereen kan met onze oplossingen werken.”

Dennis van Pinxten
Solution advisor workspace
T +31 40 250 9047
dennis.vanpinxten@bechtle.com
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DELL

Meer weten over deze oplossing van Dell
Technologies? Ga naar bechtle.com/nl/
actie/dell-thuiswerken of neem contact op
met onze expert.

Optimaal gebruikscomfort 					
met Dell Unified Workspace
Dell Technologies komt met een nieuw workspace
concept: Unified Workspace. Een portfolio van
oplossingen met de focus op het vereenvoudigen
van de werkplekomgeving. De moderne oplossingen
staan voor optimaal gebruikscomfort: zowel voor de
IT-afdeling als voor eindgebruikers.

Totaalconcept
Unfied Workspace is het eerste concrete concept dat
voortvloeit uit Dell Technologies. Wouter: “Deze oplossing is
een mooi voorbeeld van een samensmelting van een aantal
onderdelen binnen de Dell Technologies-familie. We zijn de
eerste OEM die devices volledig gebruiksklaar maakt in de
fabriek met VMware Workspace One (of Intune). Door het

Unified Workspace is een uniek concept, waarbij werkplek

bundelen van de krachten zijn we de enige in de markt die

gerelateerde oplossingen van VMware, SecureWorks en Dell

dit aanbiedt op het gebied van hardware, software, security

zijn ondergebracht. Met dit concept bespaar je jouw IT-afdeling

én services.”

veel kostbare tijd. Belangrijk, als je weet dat IT-managers
gemiddeld 80% van hun tijd spenderen aan routinetaken en

Unified Workspace stelt IT onder andere in staat om volledig

support en slechts 20% besteden aan strategische projecten

ingerichte werkplekken af te leveren bij de eindgebruikers

om de business vooruit te helpen. Unified Workspace belooft

met minimale inspanningen. Een volledige professionele en

tot bijna een week IT-tijd per 1000 devices te besparen, indien

beveiligde omgeving voor je eindgebruikers met applicaties

je organisatie nog aan het begin van de werkplektransformatie

en vooraf ingestelde rechten. En dat biedt voordelen: zowel

staat. Vier specialisten van Dell Technologies geven uitleg over

voor eindgebruikers als de IT-afdeling. Nancy: “Het beheer

Eenvoud

Unified Workspace is dus gericht op eenvoud. Bij Dell

wat het precies inhoudt en hoe zij de oplossing zelf ervaren.

wordt een stuk eenvoudiger. In onze fabriek kan alles worden

Zeker anno 2020 biedt dit een uitkomst. “Nu we allemaal

Technologies zelf maken ze uiteraard al gebruik van de

ingeregeld per profiel (persona). We kunnen zo applicaties,

grotendeels thuiswerken is Unified Workspace ideaal.

oplossing. Wouter: “Op mijn eerste werkdag moest ik alleen

bepaalde rechten en nog veel meer instellen. De IT-afdeling

Normaal duurt het ongeveer 10 dagen voordat een laptop

zelf een wachtwoord instellen. Voor de rest stond alles voor

heeft er geen omkijken meer naar en de devices kunnen

business ready is, bij ons één dag. De devices kunnen zelfs

me klaar. Dat gemak is wat medewerkers vandaag de dag van

rechtstreeks afgeleverd worden bij de eindgebruiker.”

direct naar mensen thuis opgestuurd worden”, legt Dahailia

hun werkgever verwachten. Ze willen geen halve of hele dag

uit. Met VMware Workspace One is de werkomgeving bovendien

wachten tot IT klaar is met hun devices.”

erg gebruiksvriendelijk. Alle apps en benodigdheden staan
klaar in een omgeving die medewerkers overal kunnen
openen, zelfs op een smartphone van elk type. Ybeltje: “De
werkomgeving ziet er op elk device hetzelfde uit. Je kunt er zo
mee van start gaan. Wat ook handig is: een VPN tunnel wordt,
indien nodig, automatisch opgestart en er is geen interactie
meer nodig met de eindgebruiker. Hoe vervelend is het dat je
tijdens het thuiswerken steeds opnieuw moet inloggen op je
werkomgeving? Dat is verleden tijd met Unified Workspace, je
profiel wordt geïdentificeerd en je kunt overal inloggen op elk
type device.”
Wouter van Breukelen
Field Marketing Manager
Client Solutions

Dahailia Coffie
Services Account Executive

Ybeltje Meuwissen
Business Development
Manager Unified Workspace

Nancy Helsloot
Services Sales

Wat biedt Dell Technologies
Unified Workspace?
Wat biedt Dell Technologies
Unified Workspace?
Implementatie
Beveiliging

Implementatie

IT beheer

Beveiliging

Support

IT beheer
Support

Robin van der Kuijl
Workspace advisor
T +31 40 250 9022
robin.vanderkuijl@bechtle.com
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BECHTLE

Samenwerkingstools die je niet kunt
missen: wij zetten ze voor je op een rij
Gino van Essen en Tim ter Haar zijn allebei cloud
consultant bij Bechtle. Ze vertellen over de beste
samenwerkingstools om anno 2020 zo productief
mogelijk (vanuit huis) (samen) te werken. Ontdek hoe
Bechtle je kan ondersteunen bij de implementatie
van deze tools.

Veel organisaties hebben tijdens de coronacrisis Microsoft
Teams haastig in gebruik genomen. Voor die bedrijven, en

Misschien zie je door de bomen het bos niet meer. Er zijn
zóveel samenwerkingstools op de markt. Maar welke zijn nu

voor bedrijven die de tool gewoon optimaal willen gebruiken,

Aan de slag met Bechtle!

heeft Bechtle twee scans bedacht. Tim: “Met deze Microsoft

Ben

Teams scans, één uitgebreide en een beknoptere scan,

Marketplace? Via dit Bechtle portal bieden

kunnen we Teams goed laten landen in een organisatie of de

we onder andere oplossingen van Microsoft,

bestaande implementatie optimaliseren. Je ontvangt direct

Cisco en Google. Je vindt meer informatie over

een actieplan waarmee je aan de slag kunt.”

Bechtle Clouds Marketplace op bechtle.com/nl/

je

al

bekend

met

Bechtle

Clouds

cloud/bechtle-clouds. Heb je vragen over hoe

het meest efficiënt en zorgen ervoor dat jouw medewerkers

Cisco Webex

overal productief kunnen samenwerken? Gino van Essen en

Een andere samenwerkingstool die wij onze klanten

jouw organisatie? Neem vrijblijvend contact op

Tim ter Haar, Bechtle’s cloud consultants, zetten het een en

aanraden is Cisco Webex. Gino: “Met Cisco Webex wordt

met Gino of Tim, zij staan je graag te woord. We

ander voor je op een rij.

samenwerken op afstand eenvoudig. Je zet snel en makkelijk

kijken graag samen naar welke oplossing het

videoconferenties op van hoge kwaliteit. Bovendien kun je

beste bij jouw organisatie past.

Windows Virtual Desktop

je productief (samen)werken kunt inrichten in

deze tool ook gebruiken om mee te bellen of om bestanden en

Gino: “Dit is niet echt een samenwerkingstool, maar wel

notities te delen. Met Webex Teams kun je bovendien virtuele

een hele interessante om te bekijken wanneer je de nieuwe

ruimtes aanmaken en notities met elkaar delen.”

manier van werken goed wilt faciliteren binnen je organisatie.
Met Windows Virtual Desktop heb je een as a service werkplek
voor het aanbieden van Windows 10 bureaubladen en apps.
Deze Microsoft Service kan worden uitgebreid met Citrix
Virtual Apps And Desktops en VMware Horizon Cloud.” Met
deze moderne aanpak kun je makkelijk, snel én met minder
beheerlasten applicaties of een volledige desktop aanbieden
aan je medewerkers, op een innovatieve manier.

Microsoft Teams

vanaf elke locatie, ook met je smartphone bijvoorbeeld.

Microsoft Teams is, zeker de afgelopen maanden, aan

Bovendien kun je snel videovergaderingen opzetten en

een sterke opmars begonnen. En niet zonder reden: deze

met elkaar bellen. Samenwerken aan documenten is erg

samenwerkingstool is erg handig, of je nu op kantoor werkt of

eenvoudig. Zo slingeren er niet vijf verschillende versies van

thuis. Tim: “Microsoft Teams is dé tool om productief samen

één document rond in de organisatie. Je medewerkers blijven

te werken. Je kunt eenvoudig met elkaar chatten,

nauw met elkaar in contact, ongeacht hun locatie.”

Tim ter Haar
Cloud consultant
T +31 40 760 2868
tim.terhaar@bechtle.com

Gino van Essen
Cloud Consultant
T +31 40 250 9045
gino.vanessen@bechtle.com
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MICRO SO F T SURFACE

Microsoft Surface:
alles behalve gewoon.
Maak verbinding, werk samen en blijf overal veilig
met de nieuwste Surface apparaten. Bovendien biedt
Surface for Business via Bechtle je tal van voordelen.
Ontdek wat Microsoft Surface voor jouw organisatie
kan betekenen.

Surface Book 3: notebook, tablet en studio in één
De Surface Book 3 is de krachtigste 2-in-1 notebook en

Surface Dock 2: transformeer je Surface in een
desktop-pc

Surface Headphones 2: de betere manier van
luisteren

biedt drie verschillende werkmodi, zodat je overal complexe

Vereenvoudig de manier waarop je werkt. De Surface Dock

� Werk geconcentreerd en ongestoord. Met de instelbare

technische en creatieve taken kunt uitvoeren.

2 transformeert je Surface-apparaat in een desktop-pc met

Active Noise Cancelling bepaal je zelf hoeveel je de 		

alle benodigde moderne aansluitingen (waaronder twee USB-

buitenwereld wilt buitensluiten.

� De robuuste notebook heeft extra rekenkracht voor
Maak kennis met de nieuwe producten van Microsoft

Microsoft 365 blijf je altijd verbonden, of je nu op kantoor

Geniet van centraal IT-beheer. Controleer wie de Surface
� Een krachtige tablet om gegevens in te voeren, te
schetsen en te schrijven.

of onderweg bent. Surface-klanten besparen tijd én geld
dankzij geoptimaliseerde beschikbaarheid, geavanceerd
apparaatbeheer

en

geïntegreerde,

cloudgebaseerde

beveiliging. Verhoog de prestaties van je medewerkers,

� Werk efficiënter. Waarom typen als je ook kunt praten?

bijzonder veeleisende software.

Surface: de Surface Go 2, de Surface Book 3, de Surface
Dock 2 en de Surface Headphones 2. In combinatie met

C-poorten).

� En de mobiele studio met verbluffende grafische 		
prestaties voor snelle rendering.

Gebruik de dicteerfunctie in Word, Outlook en PowerPoint.

Dock 2 gebruikt en hoe deze wordt gebruikt. Schakel
individuele poorten in of uit en bepaal welke hostapparaten

� Stijlvol en comfortabel, de hele dag door. Dankzij de 		

mogen worden aangesloten. Wijs docks toe aan specifieke

comfortabele, zachte en ademende oorschelpen en de 		

gebruikers of configureer welke poorten door je team of door

lichte, uitgebalanceerde vorm, begeleiden de Surface 		

de hele onderneming kunnen worden gebruikt.

Headphones 2 je comfortabel door de dag, zowel op het
werk als thuis op de bank.

gegevens en systemen met de combinatie van Surface en
Microsoft 365.

Surface Go 2: het kleinste en voordeligste 2-in-1
Surface-apparaat
� Presteer ook onderweg. Dankzij de verbeterde accu looptijd van wel 10 uur begeleidt de Surface Go 2 je gedurende
de hele werkdag.
� Jouw snelle metgezel. De Surface Go 2 is voorzien van 		

Dennis van Pinxten, solution advisor workspace bij Bechtle over
Microsoft Surface:

een Intel® Pentium®-processor of een Intel® Core™ m3processor van de 8e generatie, die sneller is dan de vorige

“De Surface is hét 3-in-1 device voor mobiele medewerkers. Via de USB-C poort

generaties.

kunnen je medewerkers de Surface met één kabel verbinden met het dockingstation,
of rechtstreeks met de monitor. Hierdoor creëer je een clean desk omgeving en zorg

� Perfecte spraakverstaanbaarheid. Studio Mics, een oplos-

je voor flexibele werkplekken, waar al je collega’s makkelijk kunnen werken. Op deze

sing met twee microfoons, verhoogt de spraakverstaan		

manier vervangt de Surface de desktop. Wat ook een mooi voordeel is, is dat je de

baarheid aanzienlijk en vermindert achtergrondgeluid voor

Surface kunt gebruiken als tablet of laptop. Door de scherpe camera en heldere

team-vergaderingen of videochats.

microfoon scoort de Surface ook erg goed op het gebied van videoconferencing, zeker
belangrijk in deze tijd! Het gaat om een infraroodcamera waardoor je jezelf snel en

� Groter, helderder, briljanter. Met zijn slechts 544 g is het
het lichtste 2-in-1 Surface-apparaat.

veilig door middel van gezichtsherkenning kunt authentiseren. De Surface is echt een
premium product, voorzien van alle gemakken voor jouw mobiele medewerkers.”

Dennis van Pinxten
Solution advisor workspace
T +31 40 250 9047
dennis.vanpinxten@bechtle.com
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BECHTLE

Wil je meer weten over Modern
Meeting via Bechtle? Ga naar
bechtle.com/nl/modern-meeting.

Efficiënter vergaderen.
Waar je ook bent.
Doordat steeds meer mensen thuis of vanaf een
andere locatie dan traditioneel op kantoor werken,
zijn videomeetings enorm populair geworden, bij
zowel grote als kleine organisaties. 2020 werd hét
jaar van de videocalls. Met Modern Meeting van
Bechtle vergader je eenvoudig, snel én efficiënt.
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Om de groeiende groep thuis- en flexwerkers te
faciliteren is het belangrijk dat je over de juiste
technologie beschikt. In online meetings willen
alle deelnemers elkaar goed kunnen zien en
horen. Niets is zo vervelend dan dat er technische
problemen optreden die de gebruikservaring negatief
beïnvloeden.
Modern Meeting van Bechtle is een plug-and-play
oplossing die jouw online vergaderruimte tot leven
brengt. Met HD Panoramische 4K video en heldere
audio weet je zeker dat jouw meeting met (externe)

Wat zijn de voordelen van Modern Meeting?

Wat zijn de voordelen van Modern Meeting?
� Voor IT-managers die op zoek zijn naar een oplossing voor

medewerkers productief zal zijn. We bieden je

Verhoog de productiviteit van (externe) medewerkers en

een gestandaardiseerd pakket op basis van jouw

virtuele teams en vermijd vertragingen als gevolg van

online samenwerken, waarbij weinig tot geen

behoeftes aan, inclusief alles wat je nodig hebt om

installatie- en technische problemen.

ondersteuning nodig is. Zo is er meer tijd over voor

de perfecte, moderne meeting op te zetten. Door de
gebruiksvriendelijke

plug-and-playfunctionaliteit

start jouw meeting op tijd, zonder enige vertraging.

Markt trends: Onze werkplek ontwikkelt

belangrijkere zaken.
Bespaar tijd: besteed niet langer te veel tijd aan het 		
plannen van de meeting en ervoor te zorgen dat 		

� HR-managers die graag hoog scoren op het gebied van

iedereen fysiek in dezelfde ruimte aanwezig is. 		

medewerkerstevredenheid door collega’s de beste en 		

Ervaar geen last meer van laatkomers die vertragingen

meest gebruiksvriendelijke tools aan te bieden.

veroorzaken.
� Managers die willen dat hun team zo efficiënt mogelijk
Door de plug-and-playtechnologie kun je snel, 		

kan samenwerken, zonder productiviteitsverlies of 		

gemakkelijk en probleemloos met anderen 		

vertragingen.

samenwerken.
� Collega’s die snel en gemakkelijk met hun team willen
Compatibel met de meeste toonaangevende video-

schakelen, ongeacht locatie.

en audioconferentie oplossingen.
Sebastian Doellner, Strategy and Business Developer Director
Intuïtieve 18° 4K-cameratechnologie detecteert 		

bij het Center of Excellence van Bechtle vertelt: “Onze focus

individuele deelnemers en optimaliseert het 		

ligt op het behalen van de beste zakelijke resultaten dankzij

beeldbereik om iedereen bij het gesprek te betrekken.

een kant-en-klaar concept voor moderne vergaderingen.
We hebben de meest geschikte fabrikanten en oplossingen

Gestandaardiseerd pakket op basis van jouw type 		

geselecteerd voor de beste videoconferencing ervaring. We

vergaderruimte, inclusief alles wat je nodig hebt om een

bieden klanten dus één oplossing inclusief componenten en

moderne videosamenwerking op te zetten.

services. Zo begint elke vergadering voortaan op tijd dankzij
Bechtle!”

Robin van der Kuijl
Workspace advisor
T +31 40 250 9022
robin.vanderkuijl@bechtle.com
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PHILIPS

Zes redenen om voor 					
Philips-monitoren te kiezen
Jouw medewerkers hebben een breed takenpakket en zitten waarschijnlijk minstens enkele uren per dag
achter een computerscherm. De monitoren van Philips zijn ontworpen om de productiviteit te maximaliseren,
levensechte beelden te creëren, het welzijn van je medewerkers te verbeteren én om het milieu te beschermen.
Ontdek zes redenen om voor Philips te kiezen.

1

Flexibele connectiviteit met USB-C
Jouw medewerkers hebben slimme en praktische
oplossingen nodig om elke werkdag beter te maken.

De Philips Touch schermen zijn geschikt voor elk beroep.
Je hoeft je geen zorgen te maken over stof of water.

5

Geen last meer van ‘vierkante ogen’
Oogbeschadiging door te lange schermtijd is verleden
tijd met Philips. Hoe? Blauw licht is het dichtstbijzijnde

USB-C docking zorgt voor beide. Deze flexibele oplossing

Bovendien zijn ze uitgerust met een anti-glans oppervlak

zichtbare licht (naast UV-stralen). De overvloed aan

stelt werknemers in staat om verschillende taken uit te

en kun je ze overal mee naartoe nemen.

schermen in ons moderne leven stelt ons bloot aan té

voeren met maar één kabel. Gegevens overzetten, het
opladen van notebooks en smartphones, het aansluiten
van randapparatuur en nog veel meer: met USB-C wordt
multitasking een plezier.

2

3

Touchscreens voor elk beroep

Bespaar tot 80% energiekosten

4

veel blauw licht. Dit kan leiden tot oogbeschadigingen.

Multitasken was nog nooit zo eenvoudig

Met de SoftBlue technologie die Philips in zijn monitoren

Vind je het ook zo vervelend om op een klein scherm

gebruikt, wordt schadelijk blauw licht verminderd zonder

te werken en alles steeds apart te moeten openen?

dat de kwaliteit afneemt.

De UltraWide schermen van Philips zijn speciaal
ontworpen met multitasking in gedachte. Wanneer

6

De mooiste, helderste kleuren

De aarde is ons thuis. Daarom bevatten de monitoren

jouw medewerkers de schermen aansluiten kunnen

van Philips innovatieve, milieuvriendelijke technologieën

ze twee bronnen tegelijkertijd bekijken. De schermen

voor

de

zijn bovendien geschikt voor bijna elk device. Doordat

PowerSensor: een slimme monitor-technologie met een

het ontwerp is voorzien van een ultra smalle bezel

moeten monteren of op het internet surfen: de kleuren

ingebouwde ‘peoplesensor’. Dankzij infrarood-signalen

krijg je een maximaal weergavevlak. Op naar maximale

brengen de monitor tot leven. Bovendien zorgen de HDR-

weet de monitor waar iemand zich bevindt. Zo bespaar

productiviteit!

displays voor nog meer contrast tussen grijs en wit,

een

groenere

toekomst.

Bijvoorbeeld

je tot 80% zodra je medewerker bij zijn scherm wegloopt,

“De UltraWide schermen van Philips zijn
speciaal ontworpen met multitasking in
gedachte. Wanneer jouw medewerkers
de schermen aansluiten kunnen ze
twee bronnen tegelijkertijd bekijken. De
schermen zijn bovendien geschikt voor
bijna elk device.”

Met de Quantum Dot Technologie krijg je heldere en
nauwkeurige kleuren die zelfs bij fel licht helder blijven.
Of jouw medewerkers nu rapportages bekijken, video’s

waardoor het beeld bijna werkelijkheid wordt.

dus bij elke meeting, koffiepauze of wandeling naar de
printer.

Robin van der Kuijl
Workspace advisor
T +31 40 250 9022
robin.vanderkuijl@bechtle.com
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Schrijf je nu in via
bechtle.com/nl/bechtle-next

Bechtle NEXT Webinars
Today and beyond. Wat kan Bechtle
voor jou betekenen?
In juni stond normaal gesproken Bechtle NEXT op de

Tijdens de webinars bespreken we actuele thema’s, met als

planning: hét jaarlijkse klantenevent van Bechtle. Helaas

overkoepelend thema ‘Today and beyond’. Wat kan Bechtle

gooide COVID-19 ook hier roet in het eten en ging het

voor jou betekenen post corona? Hoe kunnen wij bijdragen

evenement niet door. Maar daar hebben we iets op bedacht:

aan toekomststerke IT binnen jouw organisatie?

we organiseren in de plaats twee interessante webinars.

Het nieuwe werken - Today and beyond!

Beveilig jezelf tegen phishing

Donderdag 17 september | 10:00 - 10:45

Donderdag 24 september | 10:00 - 10:45

Door Daniel Maelissa (workspace consultant) en

Door Joris Rooijackers (solution advisor security Bechtle)

Tim ter Haar (cloud consultant) van Bechtle.

en Paul Visch en Lisa Boerlage, security experts van
Proofpoint.

