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E D I T O R I A L

Beste lezer, 

In deze editie van het Bechtle direct magazine blikken we 
terug op een bewogen 2020. Want ondanks het feit dat dit een 
vreemd jaar was, hebben we bij Bechtle niet stilgezeten. 

Het is mooi om te zien hoe zowel collega’s, als partners 
en klanten met vindingrijke initiatieven kwamen en zo de 
samenwerking toch opzochten. Er werd ondernemerschap 
getoond op verschillende gebieden. Zo hebben we bijvoorbeeld 
enkele mobility trajecten snel coronaproof kunnen uitrollen, 
werden duurzame relaties opgebouwd en mochten we mooie 
klantcases, zij het digitaal, afronden.

2020 was misschien niet het jaar waar we allen op hoopten, 
maar we hebben er toch – samen -  een mooi jaar van 
kunnen maken. In dit magazine lees je onder andere over IT-
oplossingen die het werken op afstand aangenamer hebben 
gemaakt en delen we onze ervaring(en) met je. 

We willen je bedanken voor de prettige samenwerking 
in het afgelopen jaar en kijken uit naar een inspirerende 
samenwerking in 2021. Veel leesplezier!

Vriendelijke groet,

Jean-Paul Bierens
Algemeen directeur

Your trusted IT partner in a hybrid world. 

https://www.bechtle.com/nl
mailto:sales.direct-nl%40bechtle.com?subject=
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IT-trend: Het nieuwe werken

Werken waar en wanneer je wilt, dat is “het nieuwe 
werken”. Processen verlopen steeds vaker digitaal 
en jouw medewerkers werken vaker buiten de deur. 
De nieuwe generaties op de werkvloer hebben 
bovendien hoge verwachtingen van IT. Het nieuwe 
werken draait om zelfstandigheid en flexibiliteit. In 
2020 moest het nieuwe werken in veel organisaties 
ook nog eens veel sneller geïmplementeerd worden 
dan verwacht.

De manier waarop het nieuwe werken werd geïntroduceerd 
in jouw organisatie was daarom misschien niet ideaal, maar 
deze manier van werken brengt ook heel wat voordelen met 
zich mee:

Device as a Service (DaaS)
Met DaaS ontzorg je jouw IT-afdeling op het gebied van 
apparaatbeheer, IT-lifecycle management en incident 
management. Je medewerkers genieten altijd van de 
nieuwste devices inclu-sief support. De maandelijkse 
kosten zijn voorspelbaar en transparant en je hebt upfront 
geen investeringskosten. Door de proactieve monitoring 
zijn levensduur en incidenten per apparaat bovendien 
voorspelbaar.

Software as a Service (SaaS)
Met Software as a Service huur je als het ware de gewenste 
software van ons. Je hoeft niet meer allerlei software aan 
te schaffen. Jouw eindgebruikers kunnen online verbinding 
maken en gebruikmaken van de software die zij nodig 
hebben. Wij ontzorgen je volledig op het gebied van installatie, 
onderhoud, beheer én support. We leveren bovendien 
maatwerk en kijken naar wat het beste bij jouw organisatie 
past.

360° security 
Bij Bechtle bieden we je 360° security. Je kunt bij ons terecht 
voor het hele portfolio: van e-mail security tot netwerk 
security en van endpoint security tot consulting. Onze experts 
van Bechtle direct Nederland denken graag met je mee.

Daarnaast kunnen wij beroep doen op het Bechtle Managed 
Security Services team van Bechtle AG in Duitsland. Onze 
jarenlange ervaring met veel verschillende soorten klanten 
toont aan dat wij alles in huis hebben om met succes jouw 
bedrijfsmiddelen te beschermen en de bedrijfscontinuïteit te 
waarborgen.

As a Service
Je hoort het steeds vaker: IT-diensten 
en -producten die ‘as a Service’ worden 
aangeboden. Maar wat houdt ‘as a Service’ nu 
precies in? En welke voordelen biedt het jouw IT-
afdeling en organisatie? 'As a service' betekent 
dat je een IT dienst of -product afneemt via een 
abonnementsmodel. En eigenlijk is dat heel 
logisch: we gaan steeds meer naar een lease 
maatschappij. Het is niet meer nodig om alles 
zélf te kopen. In je privéleven zie je het ook, de 
kans is groot dat jij in een private leasewagen 
rijdt en een huis huurt. Dit is vergelijkbaar met
'as a Service'.

Het grootste voordeel van 'as a Service' is dat 
je een vast bedrag per maand betaalt per werk-
plek of eindgebruiker. Dit kan bij Bechtle zowel 
op het gebied van hard- als software. Je betaalt 
zo nooit te veel en je weet waar je aan toe bent.

1

Cybersecurity 
In een snel groeiend tempo worden IT-systemen 
met elkaar verbonden en nieuwe technologieën 
geïntroduceerd. Tegelijkertijd maakt IT een 
fundamentele transformatie door: organisaties 
stappen massaal over naar de cloud, wat op zijn 
beurt de opkomst van hybride infrastructuren 
stimuleert. De impact van IT-infrastructuren op 
het succes van organisaties wordt steeds groter.  
Downtime is bad business. Daarom staat het 
beschermen van bedrijfsgegevens (gelukkig) 
steeds hoger op de agenda van veel IT-
managers. En je kunt er als organisatie ook niet 
meer omheen, vanwege de wet- en regelgeving 
(AVG/GDPR).  

2
� Je komt de wensen van de nieuwe generatie tegemoet;
� Je bespaart op kosten zoals reiskosten, printkosten en   
 kantoorruimte;
� Meer productiviteit en dus een beter bedrijfsresultaat;
� Het nieuwe werken is niet zomaar een hype: het is de   
 toekomst van de werkplek.

Het nieuwe werken is een erg breed begrip. Het gaat niet om 
één oplossing of om één product, je moet goed nadenken 
over welke oplossingen jij nodig hebt om het nieuwe werken 
te kunnen faciliteren. Misschien hebben jouw medewerkers 
al laptops, maar mis je een goede samenwerkingstool? 
Wij zetten enkele oplossingen, waarvoor je bij Bechtle 
terechtkunt, voor je op een rij.
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3
Modern workplace
‘Modern workplace’ staat voor alles wat jouw 
medewerkers vandaag de dag niet meer kun-
nen missen op het gebied van technologie. Deze 
IT-trend omvat actuele thema’s zoals thuis-
werken en vergaderen op afstand. De nadruk 
komt steeds meer te liggen op ‘work anywhere, 
everywhere’. Zeker de nieuwe generaties, 
waaronder de Millennials, hebben hoge 
verwachtingen van IT in hun organisatie. Zij zijn 
opgegroeid met de nieuwste technologieën en 
zijn het hun hele leven al gewend om met de 
modernste communicatiemiddelen te werken. 

Betere resultaten en betrokken medewerkers
De combinatie van de juiste technologie en de vrijheid om 
overal te kunnen werken zorgt ervoor dat jouw medewerkers 
betrokken blijven én betere resultaten leveren. Dit leidt tot:

� Betere service; 
� Hogere klant- en werknemerstevredenheid; 
� Hogere omzetbijdrage per medewerker; 
� 5 tot 15% minder ziekteverzuim; 
� Productiviteit van medewerkers neemt toe; 
� De algemene tevredenheid neemt toe. 

4
Werkplekbeheer 
Werkplekbeheer is de laatste jaren steeds 
belangrijker geworden. Het is een  troef  waarmee 
je als organisatie talent kunt aantrekken, geld kunt 
besparen en de productiviteit kunt verhogen.

� Talent aantrekken
  Er is een krapte op de arbeidsmarkt, zéker op het 

gebied van IT’ers. Daarom is het verstandig om mee 
te gaan met de werkplek-trends. Medewerkers 
zullen sneller geneigd zijn om voor een werkgever 
te kiezen die dit goed heeft geregeld.

� Bespaar kosten
  Wanneer jouw medewerkers eenvoudig thuis 

kunnen werken kun je bijvoorbeeld kosten 
besparen op het gebied van kantoorruimte.

� Verhoog de productiviteit
  Kunnen jouw medewerkers overal snel en   

makkelijk inloggen en werken met de juiste   
tools? Dan zullen ze productiever en meer   
gemotiveerd zijn.

Mobile Device Management (MDM)
Tien jaar geleden hadden waarschijnlijk slechts een handjevol 
van jouw medewerkers een mobiele telefoon van de zaak. 
Vandaag zijn dat er veel meer. Fijn, want dit biedt jou als 
werkgever heel wat voordelen! Maar voor de IT-afdeling kan 
het beheer van al die mobiele devices een karwei zijn. Mobile 
Device Management (MDM) biedt de uitkomst. 

Unified Endpoint Management (UEM)
Je medewerkers zelf laten kiezen waar, wanneer, waarmee 
en hoe zij hun werk invullen? Met Unified Endpoint 
Management (UEM) van Bechtle kan dit. Met UEM zorgen we 
ervoor dat het we het gat tussen Mobile Device Management 
(MDM) en traditionele managementtools kunnen dichten. We 
waarborgen zo de veiligheid van data, applicaties en privacy.

5
Digitaal samenwerken op afstand
Wanneer je medewerkers grotendeels thuis of 
op een andere locatie werken, is het essentieel 
dat je verbonden blijft met elkaar. Je kunt 
niet meer fysiek naar elkaar toe wandelen of 
een praatje maken bij het koffiezetapparaat. 
Daarom is het van groot belang dat je investeert 
in hard- en software om digitaal samenwerken 
in jouw organisatie mogelijk te maken. Wanneer 
je dit naar een hoger niveau tilt, zul je zien dat 
de productiviteit en medewerkerstevredenheid 
stijgt, online meetings steeds soepeler verlopen 
en je efficiënter kunt werken.  

Stem hard- en software op elkaar af
Kies voor de beste hard- en software via Bechtle. Onze 
oplossingen staan voor gebruiksgemak en zorgen ervoor dat 
jouw collega’s alleen nog maar moeten inloggen om aan het 
werk te kunnen. Waar ze dan ook zijn: met de juiste tools wordt 
digitaal samenwerken even productief (of zelfs productiever) 
dan op kantoor werken. 

Is jouw bedrijf klaar voor het nieuwe werken?
Ben jij klaar om de overstap te maken? Of wil je graag meer 
info over hoe wij je met bovenstaande zaken kunnen helpen? 
Kijk voor aanvullende informatie over elk onderwerp op 
bechtle.com/nl/it-trends/het-nieuwe-werken.

Heb je een andere vraag? Onze specialisten 
helpen je graag verder. Neem vrijblijvend 
contact met ons op om de mogelijkheden te 
bespreken.

Robin van der Kuijl
Workspace advisor

T +31 40 250 9022
robin.vanderkuijl@bechtle.com

21112120
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Natuurlijk moesten onze collega’s, net zoals de rest van Nederland, een groot deel van dit jaar 
thuiswerken. ‘Het nieuwe werken’ kwam ook bij Bechtle zelf in een stroomversnelling terecht. Ben je 
benieuwd naar de ervaringen van onze collega’s? Hieronder lees je er een paar!

Hoe ervaren Bechtle medewerkers 
het thuiswerken?

Peter van de Wouw – Accountmanager SMB & IT-purchase developer 

Inge Pullens – Marketeer

“Vanuit Bechtle hebben we een monitor en docking ter beschikking gekregen. Daarnaast hebben 
we naar alle sales medewerkers een Articona (Bechtle’s eigen merk) muis opgestuurd. Ik heb 

aan het begin van de lockdown snel een thuiskantoor ingericht, dat had ik toen nog niet. 
Ik moet zeggen dat ik erg fijn kan werken thuis. Werk en privé lopen meer in elkaar over, 
maar ik kan daar goed mee omgaan. Voor mij is het een pluspunt dat ik mijn dochtertje 
bijvoorbeeld zelf naar school kan brengen nu. Verder houd ik nauw contact met mijn 

collega’s. Ik spreek mijn teamgenoten sowieso dagelijks via calls. In mijn rol als IT-purchase 
developer is het ook belangrijk dat ik van mezelf laat horen, dat mensen weten waar ik mee 

bezig ben. Videobellen via Teams is daar een ideale oplossing voor.”

“Sinds 1 januari 2020  werk ik bij Bechtle. Ik ben dus een dikke twee maanden op kantoor geweest, 
en toen moesten we met z’n allen thuis gaan werken. In het begin vond ik dit wel lastig, omdat 

ik nog niet iedereen in de organisatie kende en dus niet op iedere afdeling of functie een 
gezicht kon plakken. Dankzij mijn collega’s van Marketing heb ik wel snel mijn weg daarin 
gevonden. We hebben met het eigen team regelmatig een virtuele koffiepauze, waarin 
we kunnen bijkletsen en het even niet over het werk hebben. Daarnaast hebben we ook 

regelmatig een leuke virtuele quiz of borrel gehad met de hele organisatie. Zulke initiatieven 
houden het thuiswerken leuk.”  

 “In het begin vond ik het thuiswerken wel wennen. Hiervoor werkte ik eigenlijk nooit vanuit 
huis. Ik heb een headset, muis, toetsenbord en monitor gekregen via mijn teamleider, 
dat werd goed geregeld. Nu heb ik een volwaardige werkplek thuis en ik gelukkig ook 
een routine gevonden in het thuiswerken. Ik zorg altijd dat ik goed ontbijt voordat ik 
aan een drukke dag met afspraken begin. Aan het begin van de week of dag plan ik 
ook alvast in mijn agenda in wat ik die dag ga doen, zo heb ik wat meer structuur. Dat 
is zeker belangrijk als we een grote tender moeten afronden, anders ga je van alles 
door elkaar doen. Tussen de middag maak ik een lekkere lunch en ga ik even naar buiten. 
Het gaat prima dus, maar ik ben wel blij als we weer gezellig naar kantoor mogen komen!”

“Door een leuke actie van een van onze fabrikanten eerder dit jaar, kan ik mijn laptop op ideale 
hoogte zetten. Dat gecombineerd met het draadloze toetsenbord dat ik vanuit Bechtle 
mee heb gekregen en de voorzieningen die ik al had, heb ik een ideaal thuiskantoor! 
Ik vind het een voordeel dat ik mijn dochtertje nu uit bed kan halen en met haar te 
ontbijten. ’s Morgens begin ik ook lekker op tijd, zodat ik ’s middags nog een frisse 
neus kan halen met een wandeling. Samen met mijn vriendin, die ook thuiswerkt, ga 
ik elke dag een blokje om. Zo letten we op elkaar en zorgen we dat we op tijd pauze 
pakken.” 

Lise Traa – Tender support

Erik Triepels – Service excellence manager

Robin van der Kuijl
Workspace advisor

T +31 40 250 9022
robin.vanderkuijl@bechtle.com
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Nieuwe technologieën en moderne oplossingen 
stellen je werknemers in staat om efficiënter 
en flexibeler hun werk te doen. Het is niet meer 
de vraag óf je als werkgever moet investeren in 
moderne technologieën, maar hóe. Wil jij de nieuwe 
generatie werknemers aantrekken en behouden? 
Dan moet je aan de behoeften van je (toekomstige) 
werknemers voldoen en ervoor zorgen dat je 
een moderne werkplek faciliteert. Als je dit goed 
aanpakt, heeft straks elke werknemer de juiste tools 
en technologieën ter beschikking om zo efficiënt 
mogelijk te werken.

Wil je dat elke werknemer zijn werk prettig en productief 
kan uitvoeren? Dan kun je niet iedereen dezelfde desktop 
geven. Elke werknemer heeft zijn eigen werkstijl en stelt 
andere eisen aan zijn IT-voorzieningen. De uitdaging is om 
werkplekken aan te bieden die hierin kunnen voorzien. Een 
buitendienst werknemer die veel klantbezoeken aflegt, heeft 
bijvoorbeeld andere wensen en eisen op het gebied van IT dan 
een werknemer in de binnendienst. De ene werknemer wil 
graag de mogelijkheid hebben om thuis te werken, terwijl de 
andere enkel op zijn vaste kantoorplek werkt. 

Je wilt maatwerk leveren voor medewerkers en 
standaardiseren op bedrijfsniveau. Hiervoor moet je 
inzichtelijk maken welke wensen en eisen jouw medewerkers 
stellen. Dit maak je inzichtelijk door het gebruik van 
persona’s. Hiermee wordt op medewerkersniveau maatwerk 
geleverd terwijl op bedrijfsniveau de SLA’s, modelselectie en 
randvoorwaarden volledig gestandaardiseerd worden.

Wat is een (IT) persona?
Een persona is een karakterisering van een bepaald type 
gebruiker. Hierbij wordt gekeken naar de mate van mobiliteit 
en de aard van de werkzaamheden. Persona’s worden 
gebruikt om te achterhalen welke IT-oplossingen specifieke 
gebruikers binnen jouw bedrijf nodig hebben om hun werk 
goed te kunnen uitvoeren. De ene gebruiker is immers de 

Hoe creëer je de perfecte werkplek? 
Dat ligt heel persoonlijk. 
Device as a Service

andere niet. Je specificeert gebruikersprofielen binnen je 
bedrijf, groepeert je werknemers binnen deze persona’s en 
standaardiseert het IT-aanbod daarop. Het uitgangspunt 
hierbij is het leveren van de juiste combinatie van hardware, 
software en services om een gebruiker zo efficiënt mogelijk 
te laten werken.

De voordelen van werken met persona’s

Ten eerste zorgt een persona-gebonden IT-aanbod voor een 
hogere medewerkerstevredenheid. Werknemers voelen zich 
gehoord, ze hebben de juiste tools om hun werk goed uit te 
voeren en zijn tevreden met hun device. Het device beschikt 
immers over de juiste functionaliteiten die zij nodig hebben. 
Tevens kunnen ze hun werk uitvoeren op een manier die bij 
hun past. Tevreden medewerkers zijn loyale medewerkers.

1 Medewerkerstevredenheid

Stel: jij moet een tekst schrijven en je kunt je op kantoor 
niet concentreren. Dan is het toch fijn als je een laptop hebt 
waarmee je thuis kunt werken? Een vertegenwoordiger heeft 
weer de juiste tools nodig om op locatie een presentatie te 
kunnen geven. Een medewerker die veel met Excel werkt 
heeft baat bij een groter scherm met een numeriek keyboard 
en iemand die veel vergadert is op zoek naar een klein, licht 
device om even snel notities te maken of tussendoor een 
e-mail te lezen.

2 Efficiënt en productief werken

3 Kosten besparen op inkoop, IT-beheer en support

Als je je IT standaardiseert op persona’s en per persona 
het juiste device en de juiste tools beschikbaar stelt, is het 
gemakkelijker om te kiezen tussen het overweldigende aanbod 
hardware en software. Door het portfolio te standaardiseren 
krijg je tevens meer inzicht in de kosten per werkplek en per 
medewerker. Voor de IT-afdeling is het veel gemakkelijker om 
het IT-land-schap te beheren en beveiligen. Er is namelijk 
maar een kleine selectie Devices in omloop. Ook voor support 
zal de werkdruk dalen: mensen die binnen dezelfde persona 
vallen, oftewel mensen met dezelfde IT-middelen, stellen 
vaak dezelfde vragen.
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Robin van der Kuijl
Workspace advisor

T +31 40 250 9022
robin.vanderkuijl@bechtle.com

Gebruikersprofielen (persona's)
formuleren

Standaardiseren van het IT-
aanbod op de persona's

Groeperen van werknemers
binnen deze persona's

Benieuwd naar het productaanbod per 
persona? Ben je benieuwd naar ons 
productaanbod of wil je meer informatie 
over Device as a Service in het algemeen? 
Neem vrijblijvend contact op met onze 
specialist.

Device as a Service persona’s
We geloven dat je door onderscheid te maken in de behoefte 
per werkplek al een heel specifiek aanbod hebt. Binnen het 
Device as a Service-aanbod definiëren wij dan ook de drie 
verschillende persona’s:

Op dit moment zijn de verschillen tussen de persona’s in jouw 

organisatie wellicht wat minder van toepassing dan anders 

vanwege COVID-19. Hopelijk kan Alex over enkele maanden 

de baan weer op en kan Jan naar hartenlust ‘in het echt’ 

vergaderen. 

Per persona bieden wij een aantal producten die afgestemd 
zijn op de specifieke wensen en eisen van het soort werknemer. 
Je hebt dus per persona de keuze uit verschillende devices, 
accessoires en functies.

Stappenplan Device as a Service persona’s 
Kies je voor Device as a Service, dan helpen wij je met het 
inzichtelijk krijgen van de persona’s binnen jouw organisatie. 
Wij bieden een combinatie van hardware, software en 
services die naadloos aansluit bij de behoeftes van jouw 
eindgebruikers. Met Device as a Service worden de kosten per 
medewerker inzichtelijk gemaakt, garanderen we de uptime 
en zullen je medewerkers volledig gefaciliteerd worden. 
Samen bekijken we hoe jij het productaanbod wil koppelen 
aan jouw medewerkers.

� Desk-based worker
 Anne is dagelijks op haar vaste werkplek te   
 vinden, of dit nu thuis is of op kantoor.

� Hybrid worker
 Jan is een echte vergadertijger. Hij zit de helft  
 van de tijd op zijn werkplek, en andere helft zit  
 hij in meetings.

� Road warrior
 Alex is constant onderweg voor zijn werk: in de  
 auto, de trein, het vliegtuig of bij klanten op   
 locatie. 

21112120
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Je hebt waarschijnlijk al eens over Device as a 
Service (DaaS) via Bechtle gelezen. In het artikel 
op de vorige pagina bijvoorbeeld, of in een eerdere 
editie van het Bechtle direct magazine. In dit artikel 
lichten we graag een onderdeel hiervan toe: HP 
DaaS Proactive Management. Hiermee krijg je 
betere inzichten én pak je problemen proactief aan. 

Beheer devices proactief 
en krijg écht inzicht

HP TechPulse is een telemetrie- en analyseplatform 
dat belangrijke gegevens over devices en applicaties 
levert. Hierdoor ligt deep learning binnen IT binnen 
handbereik. Zo kun je jouw medewerkers de juiste pc’s, 
software en services aanbieden. TechPulse identificeert 
proactief problemen, maakt schaalbare oplossingen 
mogelijk en minimaliseert bedreigingen.

Het beheren en beveiligen van omgevingen met meerdere 
besturingssystemen is uitdagend. Wanneer je business 
groeit, groeit ook het aantal devices. Daarnaast willen 
medewerkers vaker ook privéapparaten gebruiken. Meerdere 
besturingssystemen op verschillende devices zorgen voor 
meer beveiligingsrisico’s en maken het jouw IT-afdeling 
lastig om de IT-infrastructuur proactief te beheren. Daarom 
kun je, wanneer je gebruikmaakt van HP Device as a Service 
via Bechtle, aan de slag met DaaS Proactieve Management. 
Benieuwd naar de voordelen?

Waarom HP DaaS Proactive Management?
Naarmate de IT-middelen in je organisatie beperkter worden, 
stijgt de downtime voor jouw eindgebruikers. En dat is slecht 
voor de business. Proactive Management is een tool van 
HP DaaS en levert voorspelbare analyses en inzichten. De 
uptime van je apparaten wordt geoptimaliseerd, waardoor de 
productiviteit van medewerkers hoger wordt. We zetten de 
voordelen graag voor je op een rij: 

� Optimaliseer én beveilig devices;
� Pak risico’s preventief aan;
� Verlicht de druk op jouw IT-afdeling.

De functies van de service omvatten:

� Duidelijke analyses en rapportages van HP TechPulse;
� Handhaving van je beveiligingsbeleid;
� Uniform endpointbeheer door HP Service Experts.

Problemen worden proactief aangepakt.
Robin van der Kuijl, HP workspace advisor bij Bechtle, 
geeft meer uitleg: “Met TechPulse krijg je als het ware een 
serviceabonnement. Onze experts lossen problemen met 
devices proactief op. Ze kunnen op voorhand zien of een harde 
schijf bijvoorbeeld aan vervanging toe is, en sturen dan een 
nieuwe op of laten er een monteur naar kijken. Ook kunnen ze 
zien hoe zwaar een device belast wordt. Een grafisch designer 
heeft een zwaardere laptop nodig dan iemand die alleen af 
en toe Word en internet gebruikt. Als je die inzichten hebt, 
kun je je beleid hierop afstemmen. Dit is ook kostentechnisch 
interessant.” 

Robin van der Kuijl
Workspace advisor

T +31 40 250 9022
robin.vanderkuijl@bechtle.com

Je kunt gebruikmaken van HP DaaS Proactive 
Management wanneer je kiest voor DaaS via 
Bechtle. Met deze oplossing betaal je een vast 
maanbedrag per werkplek per maand. Je hoeft 
dus vooraf geen grote investeringen meer te 
doen. Poactive Management is slechts één van de 
services die we met DaaS aanbieden. 

Meer weten over DaaS via Bechtle of wil je zelf 
het voordeel berekenen? Ga naar bechtle.com/nl/
device-as-a-service
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Cybercriminelen gingen in 2020 steeds slimmer te 
werk. Zo maakten ze misbruik van de coronacrisis. 
Dit zal de komende jaren niet anders zijn. Helaas 
ontbreekt er in veel organisaties awareness 
over cybersecurity op de werkvloer. En laat je 
eindgebruikers nu nét de zwakste schakel zijn. In 
dit artikel gaan we dieper in op de actuele security 
issues in Nederland en geven we je inzicht in hoe je 
dit kunt aanpakken in je organisatie. 

De cybercriminaliteit in Nederland evolueert snel. Zo las 
je misschien in ons online blog ‘De meest actuele security 
issues op een rij’  al over de nieuwste bedreigingen en hoe 
cybercriminelen op een slinkse manier gebruikmaken van 
de coronacrisis. Daarbij richten zij zich steeds meer op de 
eindgebruikers omdat die een makkelijker doelwit vormen. 
Werknemers worden nu eenmaal eenvoudiger om de tuin 
geleid dan technologie. Met behulp van geavanceerde social 
engineering-technieken stelen cybercriminelen vervolgens 
inloggegevens en komen ze bij gevoelige data. Joris 
Rooijackers, solution advisor security bij Bechtle vertelt: 
“Het is niet de vraag óf er ooit een incident plaatsvindt, maar 
wanneer. De vraag is: hoe goed ben jij voorbereid?”

Proofpoint, een van Bechtle’s belangrijkste security vendoren, 
liet een grootschalig onderzoek uitvoeren onder 150 CSO’s/
CISO’s in heel Nederland. Het onderzoek werd afgerond in 
april 2020. Frequentie van cyberaanvallen, de paraatheid van 
organisaties (en medewerkers) en de uitdagingen die komen 
kijken bij het implementeren van cybersecurity strategieën 
werden onder de loep genomen. 

Tips voor een sterke security strategie 

Grote diversiteit aan cyberaanvallen
Nederlandse bedrijven werden in de periode van het onderzoek 
blootgesteld aan verschillende soorten cybercriminaliteit. 
Maar liefst 72% van de Nederlandse organisaties kreeg de 
laatste 12 maanden te maken met een cyberaanval. 38% 
gaf aan dat hun organisatie het voorbije jaar het slachtoffer 
werd van bedreigingen van binnenuit. Cybercriminelen 
gebruiken steeds vaker gecompromitteerde inloggegevens 
om toegang te krijgen tot e-mailaccounts, gevoelige data 
en bedrijfssystemen. Als tweede grootste probleem kwam 
de veiligheid van cloud accounts naar voor, gevolgd door 
e-mailfraude via Business Email Compromise (BEC) en 
phishing. 

Krimpend klantenbestand en financieel verlies
Maar wat gebeurt er nu effectief met een organisatie wanneer 
die te maken krijgt met gesofisticeerde cyberaanvallen? 49% 
van de Nederlandse CISO’s zegt dat een afname van het 
klantenbestand het grootste gevolg is van cyberaanvallen, 
gevolgd door financiële verliezen (41%) en verstoring van de 
bedrijfs- en operationele activiteiten. 

Cyberaanvallen kunnen dus grote gevolgen hebben voor een 
organisatie. Zo schrijft de FBI in hun laatste rapport dat zij 
inschatten dat het totale wereldwijde verlies als gevolg van 
e-mailfraude is opgelopen tot 1,7 miljard in 2019. 

Naast bovengenoemde zaken geeft 38% van de Nederlandse 
bedrijven bovendien aan dat ze merkschade ervaren door 
cybercriminaliteit. 36% zegt dat datalekken het grootste 
gevolg zijn van cyberaanvallen in hun organisatie.

Security hoog op de agenda?
De meeste IT-afdelingen in Nederlandse organisaties zijn zich 
maar al te goed bewust van bovenstaande gevaren, maar staan 
voor een grote uitdaging om zichzelf te beschermen. Op de 
vraag in hoeverre ze dachten dat hun bedrijf was voorbereid 
op een cyberaanval, gaf 38% van de ondervraagden aan dat 
ze helemaal voorbereid zijn. 46% was het daar een beetje mee 
eens. Zij benoemden de volgende risico’s:

� Verouderde of onvoldoende cyberbeveiligingsoplossingen  
 en technologie (67%);
� Menselijke fouten en een gebrek aan awareness op de   
 werkvloer (61%);
� Gebrek aan goede access controls en -processen (60%).

Aangezien cybercriminelen zich steeds meer op de 
eindgebruikers richten, is het ook niet gek dat IT-managers 
zich zorgen maken om de awareness van hun medewerkers. 
Opmerkelijk is dat vaak het hoger management niet bezorgd 
is over de cybersecurity van hun organisatie. Slechts 21% 
geeft aan dat zij zich hier zorgen over maken. Joris: “De beste 
manier om het management enthousiast te maken over een 
digitaal rampenplan, is door het gebouw aan de overkant van 
de straat af te laten branden.”
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Joris Rooijackers
Solution advisor security

T +31 40 760 2813
joris.rooijackers@bechtle.com

Bewapen je eindgebruikers
Uit het onderzoek kwam ook erg duidelijk naar voren dat een 
goede kennis van IT-security en awareness ontbreekt bij een 
groot deel van de Nederlandse bevolking. Er worden helaas 
nog te veel menselijke fouten gemaakt. 

De Nederlandse CISO’s gaven aan dat medewerkers:

� Gevoelige informatie verkeerd behandelen (53%);
� In phishing e-mails trappen (47%);
� Onveilige wachtwoorden gebruiken (39%);
� Wachtwoorden delen (39%);
� Gegevens lekken (insider threat) (34%);
� Klikken op kwaadaardige links (33%).

De toekomst van security risico’s
Het snel evoluerende landschap van cybercriminaliteit vraagt 
om een nieuwe aanpak en een constante herbeoordeling van 
je security strategie. Slechts 30% van de CSO’s/CISO’s geeft 
aan dat zij hun strategie elke zes maanden herziet. 38% doet 
dit eens per jaar. Cybercriminelen leren razendsnel bij, en om 
ze bij te houden moet jouw organisatie dat ook doen.

Awareness is key
We hebben je, zowel in het blog  als in deze whitepaper, 
bekogeld met heel wat cijfers en informatie. Dit om de 
ernst van de situatie te schetsen. Je kunt niet wachten met 
een goede security strategie én je dient deze regelmatig te 
herzien. Om hiermee aan de slag te gaan is awareness het 
codewoord. Awareness moet gecreëerd worden op twee 
niveaus:

� Eindgebruikers/medewerkers;
� Binnen het management in de organisatie.

Eindgebruikers hebben training nodig. Zij leren de 
gevaren niet vanzelf. Dit geldt voor alle generaties in jouw 
organisatie. 89% van de ondervraagden geeft toe dat zij 
hun werknemers slechts twee keer per jaar of minder (!) 
opleiden over cybersecurity. Alle programma’s die je aan jouw 
medewerkers aanbiedt moeten regelmatig worden geüpdatet, 
zodat ze relevant blijven en een gelijke tred houden met 
cybercriminelen die razendsnel bijleren.

Denk maar aan de snelheid waarmee corona phishing 
bijvoorbeeld werd opgezet. Goede voorlichting maakt het 
verschil tussen een mogelijke cyberaanval en een succesvolle 
cyberaanval. Joris: “Er is geen wondermiddel op het gebied 
van cybersecurity. Geslaagde security, met een sterk 
onderwijsmodel voor medewerkers is het meest effectief.”

Meer lezen over cybersecurity? Of ben je 
benieuwd naar hoe Bechtle je kan helpen 
bij een ijzersterke security strategie? 
Neem contact op met onze security 
expert. Hij staat je graag vrijblijvend te 
woord. We sparren graag met je over de 
mogelijkheden en geven advies op maat.

1
2
3

4
5

Ontwikkel een security strategie gericht 
op de mensen in je organisatie;

Breng je meest kwetsbare gebruikers in kaart;

Zorg ervoor dat ze over de juiste kennis 
én tools beschikken om jouw organisatie 
optimaal te beveiligen;

Zorg voor awareness door middel van  trainingen; 

Aan de slag!
Samenvattend hebben we enkele tips voor je op een 
rijtje gezet.

Blijf gefocust, want dat zijn cyber-criminelen 
ook. Als je hen niet kan bijhouden, winnen zij. 

Ook het management moet de ernst van de situatie inzien. 
Je moet niet alleen je eindgebruikers trainen, ook het MT 
moet zich bewust worden van de gevaren. 41% zegt dat er te 
weinig awareness is in de hele organisatie. 40% geeft aan dat 
er onvoldoende budget wordt vrijgemaakt door het MT voor 
security. Dit moet veranderen.
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Wil je jouw IT-infrastructuur klaarstomen voor de 
toekomst? Twijfel je om te migreren naar de cloud? 
En zo ja, in welke mate? Ontdek Bechtle’s sterke, 
hybride cloud oplossing. Als trusted IT partner 
helpen wij je graag met het inrichten van jouw Future 
Ready Datacenter.

Jouw Future Ready Datacenter 
met Bechtle

Waarom Bechtle?
Bechtle AG heeft meer dan 600 werknemers in dienst die 
gecertificeerd zijn in alle kerncompetenties van het VMware-
portfolio. Daarnaast implementeerde Bechtle een private 
vCloud Suite-oplossing die beschikbaar is voor jou als 
klant. Door onze specialisatie en voortdurende opleiding en 
certificering van onze medewerkers, zijn we erin geslaagd 
om het hoogste niveau van samenwerking met VMware 
te bereiken. We zijn vereerd dat onze competentie, op het 
gebied van virtualisatie, nu ook wereldwijd wordt erkend door 
VMware. Dit toont de hoge kwaliteit van onze virtualisatie- en 
cloud oplossingen aan.

Bechtle direct Nederland is met ruim 150 medewerkers your 
trusted IT partner in a hybrid world. Ons team van experts, 
het Business Solutions team, zoekt altijd naar een geschikte 
oplossing, of de uitdaging nu in de techniek zit, in het proces 
of in de toekomstige exploitatie van workloads. We zijn pas 
tevreden als jij dat bent. We zijn zoveel meer dan een reseller: 
wij bieden advies op maat. En gedurende dat hele proces zijn 
we transparant. We bieden de juiste oplossing op het juiste 
moment voor jouw organisatie aan.

De complexiteit van IT is de afgelopen jaren alleen maar 
toegenomen. Er draaien steeds meer applicaties in de 
cloud, de beheersbaarheid wordt complexer en sinds dit jaar 
werkt een groot deel van je medewerkers ook nog thuis. De 
volgende vraagstukken duiken vandaag de dag dan ook op in 
bijna iedere organisatie:

� Welke (cloud)omgeving past het beste bij je organisatie?
� Kunnen jouw huidige applicaties naar de cloud verplaatst  
 worden? En werkt alles dan nog wel?
� Hoe voorkom je dat je kosten tegenvallen? Hoe krijg je hier  
 meer inzicht in?
� Hoe flexibel en schaalbaar is jouw infrastructuur nu?
� Hoe behoud je de controle over alle belangrijke bedrijfsdata?

� Hoe trek je de juiste medewerkers aan met een schaarste  
 op de arbeidsmarkt? En hoe hou je het opleidingsniveau  
 van je huidige medewerkers up-to-date?
� Hoe beveilig je data en applicaties, nu het aantal   
 bedreigingen groeit en medewerkers steeds flexibeler- en  
 thuiswerken?

De voordelen op een rij 
Wat zijn de voordelen wanneer je kiest voor een Future Ready Datacenter van Bechtle?

� Je krijgt inzicht in je huidige omgeving.
� Ga voor een migratie op schaal, zonder onderbrekingen.
� Je krijgt de mogelijkheid om stapsgewijs te moderniseren,  
 met toegang tot cloud services, DevOps en Kubernetes- 
 mogelijkheden.
� Je hebt geen herstructureringskosten en minimale   
 wijzigingen in applicaties nodig.
� Je maakt gebruik van bewezen vaardigheden, tools en   
 referentiearchitecturen.

� Je krijgt een consistent infrastructuurplatform voor   
 containers en virtuele machines met toegang tot native  
 cloud services.
� Je krijgt een beter inzicht en ervaart minder complexiteit  
 in het beheer.
� Geniet van een naadloze integratie met je eigen   
 infrastructuur omgeving.

Joost van Lochem
Business/datacenter consultant

T +31 40 250 9010
joost.vanlochem@bechtle.com
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1. Strategie
Elke organisatie is anders. 
Daarom onderzoeken we samen 
de behoeftes en wensen van jouw 
organisatie door middel van een 
assessment. Hierop gebaseerd 
geven we je een advies op maat. 

2. Analyse en ontwerp
We voeren een softwarematig 
onderzoek uit naar de huidige en 
toekomstige performance, security 
en applicaties en vertalen deze 
naar een nieuwe, cloud-ready 
hybride infrastructuur met ons 
projectteam.

3. Voorbereiding en plan
Als we tot een overeenstemming zijn 
gekomen over de gepaste IT-oplossing 
beginnen we met het vaststellen van de 
parameters rondom kosten, financiering 
(Capex/Opex), as a Service, infrastructuur, 
fabrikant selectie en nog veel meer.

5. Besturen
Door machine learning en de 
continue best practices toe te 
passen is de gestandaardiseerde 
omgeving veilig én voldoet de 
infrastructuur altijd aan de 
voorwaarden.

6. Beheren
Het optimaliseren en beheren van workloads en 
infrastructuur is een dagelijkse taak. Wij helpen je om 
dit zo efficiënt mogelijk te doen en transformeren je 
IT-operatie met onze collega’s en partners. We 
ondersteunen je met ons team om je nieuwe, hybride 
infrastructuur en je workloads te activeren. We kunnen 
ook helpen met het optimaliseren van sommige 
applicaties naar de cloud. 

 

4. Adoptie en implementatie

We begeleiden je bij het opzetten van een 
nieuwe, hybride cloud infrastructuur en 
we automatiseren de service delivery. We 
stellen een migratie roadmap op om de 
nieuwe IT-oplossingen en diensten naadloos 
te laten verlopen, zodat jouw dagelijkse 
bedrijfsprocessen niet worden verstoord. 

2120 2322B E C H T L E

Start nu met jouw 
Future Ready Datacenter
We gaven al aan dat we eerlijk en transparant communiceren. Daarom leggen we je in dit 
stappenplan uit wat je van ons mag verwachten wanneer je kiest voor een Future Ready 
Datacenter oplossing van Bechtle. Dit is een doorlopend proces, waarin we samen de stip op 
de horizon zetten. Door middel van het goed onderbouwde stappenplan blijven we dit samen 
opvolgen en evalueren. Het stappenplan bestaat uit de volgende fases.

Joost van Lochem
Business/datacenter consultant

T +31 40 250 9010
joost.vanlochem@bechtle.com
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In 2020 liepen heel wat zaken ‘anders dan anders’. 
Maar bij Bechtle betekende dat niet dat er werd 
stilgezeten. Zo voorzagen we uitrollen van mobiele 
devices met de nodige voorzorgsmaatregelen. In 
deze case belichten we twee voorbeelden van hoe 
we dit coronaproof hebben aangepakt.

Om organisaties volledig te kunnen ontzorgen op het 
gebied van mobiele devices, biedt Bechtle Lifecycle Service 
Management (LSM) aan. Dit volledig circulaire model biedt 
alle benodigde handvatten voor de inrichting van de gewenste 
werkplek en ondersteunende dienstverlening. Het model 
geldt niet alleen voor bulk uitvragen maar ook voor losse 
uitvragen, bijvoorbeeld bij het in- of uitdiensttreden van 
personeel. De tevredenheid van de gebruiker, verfijning van 
processen voor de IT-desk en het milieu staan hierin centraal. 

We bieden onze modulair opgebouwde mobility oplossing 
aan middelgrote en grote organisaties in de publieke en 
commerciële sector. De doelstelling van onze dienstverlening: 

Snel en ‘On-demand’ beschikbaar stellen van een 
gebruiksklaar persoonsgebonden device via een 
kostenbesparend en uniform proces.

Hoe pakken we dat samen aan?
We beginnen altijd met het in kaart brengen van de bestaande 
LSM inrichting, aangevuld met de wensen en eisen. Dit 
geeft vaak al een prima inkijk in de mate van tevredenheid 
bij betrokken afdelingen en gebruikers. Voor een breder 
beeld volgt een persoonlijk interview met verantwoordelijke 
medewerkers per onderdeel. Zo bouwen we aan een 
totaalbeeld van inkoop tot support. Ons gezamenlijke doel is het verlagen van de werkdruk op jouw IT-afdeling en de groei 

van de tevredenheid van de medewerkers. Hierbij houden we 
de gezonde balans tussen rendement en kosten goed in het 
oog. 

Nu is er voldoende fundament voor een gezamenlijke opbouw 
van LSM voor de komende twee of drie jaar. Samen doorlopen 
we de concrete onderdelen van ons circulaire model. Wat wil 
je en kun je als organisatie met eigen medewerkers invullen 
en welke onderdelen kunnen beter door onze specialisten in 
de logistiek, techniek en services worden overgenomen? 

Coronaproof 
Koen Buis, workspace consultant, licht graag één onderdeel 
van het model nader toe. “Vanwege COVID-19 hebben we, 
in de lopende trajecten, een aantal alternatieven voor de 
centrale omruil van smartphones en tablets aan gebruikers 
uitgerold. De levering op één van de bedrijfslocaties 
met voorzorgsmaatregelen of zelfs verschoven naar de 
huisadressen. 

Bij de ene klant, een bedrijf in de zorgsector, hebben we 
via vijf vestigingen de mobiele devices uitgerold. Daarbij 
hebben we natuurlijk extra voorzorgsmaatregelen genomen: 

mondkapjes en handschoenen, enzovoort. Medewerkers 
konden volgens een planning met tijdsloten de smartphones 
komen ophalen. We hebben één supportmedewerker voorzien 
per twee medewerkers, die van elkaar afgeschermd werden 
door spatschermen. Bovendien werd het device nooit 
aangeraakt door de supportmedewerker.”

Combinatie 
Voor de andere klant, in de commerciële sector, werd een 
alternatief bedacht. Koen: “Bij deze organisatie werken 
vrijwel alle medewerkers vanuit huis en zijn ze bekend met 
Microsoft Teams. We hebben deze groep van 500 gebruikers 
via ons portaal een smartphone laten kiezen (CYOD) en deze 
door een koerier laten leveren op een opgegeven adres. 
Omdat een ID-check plaatsvindt mag dat iedere locatie in 
Nederland zijn. In de tussentijd heeft onze supportdesk een 
Teams-sessie gepland voor een persoonlijke activatie van het 
nieuwe device. Na activatie van het nieuwe device leggen we 
uit hoe het oude device kan worden ontdaan van persoonlijke 
codes en wordt de informatie gewist. Na deze sessie kan de 
medewerker zelf een retour plannen waarna dit device wordt 
opgehaald. Met deze invulling bieden we duidelijkheid aan 
de gebruiker en zekerheid van inname van de oude devices, 
volledig naar wens van de opdrachtgever.”

Coronaproof uitrollen 
van mobiele devices

Koen Buis, Mobility consultant van Bechtle
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Koen Buis
Mobility consultant

T +31 40 760 2873
koen.buis@bechtle.com

 

Flexibel
Iedere klant is uniek. Zo kan het ook zijn dat in jouw 
organisatie een gedeelte van de medewerkers thuiswerkt 
en een deel op locatie: bijvoorbeeld wanneer je kantoor- 
en productiemedewerkers in dienst hebt. Koen: “Het is 
mogelijk om een combinatie te voorzien waarbij we een 
gedeelte centraal uitrollen en een gedeelte decentraal. De 
medewerkers die thuiswerken ontvangen dan hun device 
thuis, de productiemedewerkers kunnen – veilig – hun device 
ontvangen op het werk.” 

Waarom Bechtle?
Thuiswerken is niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. 
Naar verwachting zullen organisaties ook na de crisis 
grotendeels thuiswerken faciliteren. We merkten in 2020 
echter dat dit voor veel praktische vraagstukken zorgt 
bij onze klanten. Koen vertelt: “Je wilt als organisatie je 
medewerkers de beste devices geven, maar je kunt nu vaak 
niet het risico nemen om ze hiervoor naar kantoor te laten 
komen. Bovendien werkt ook de IT-manager of -afdeling vaak 
thuis. Wij organiseren de uitrol dan feilloos voor je, zonder 
gevaar voor de gezondheid. Dit geldt trouwens niet alleen 
voor mobiele devices, ook notebooks kunnen op deze manier 
worden afgeleverd. Het snel inspelen op die vraagstukken 
tekent onze flexibiliteit en het ondernemerschap waar wij als 
Bechtle voor staan.” 

Samsung Knox Suite
De zorgklant in deze case koos voor 100% 
Samsung devices, de andere klant 50%. Een van 
de voordelen van Samsung is Knox Suite. Kies 
je voor Samsung smartphones, of overweeg 
je om deze het komende jaar aan te schaffen? 
Als je al MDM hebt draaien, of je overweegt 
om dit te gebruiken, is Samsung Knox Suite 
mooi meegenomen. Je krijgt deze tool gratis 
bij Samsung Enterprise Edition toestellen. Het 
tweede jaar slechts voor de helft van de prijs.

Knox bundelt de meest essentiële Samsung 
Knox-oplossingen en maakt het gebruik 
ervan veel makkelijker en overzichtelijker. 
Je kunt je mobiele devices heel eenvoudig via 
één licentie beheren. Knox Suite bestaat uit 
Knox Platform for Enterprise, Knox Mobile 
Enrollment, Knox Manage en Knox E-FOTA One.

Geïnteresseerd? 
Of je nu alleen smartphones met accessoires wenst aan te 
kopen of alleen een regiefunctie over de dienstverlening 
wilt behouden, onze modulaire oplossingen kunnen in alle 
gevallen bijdragen in gemak en vooral tevredenheid bij IT, 
HR en de gebruikers van de devices. We plannen graag een 
Teams call met je in om de mogelijkheden te bespreken. 

IT-manager van de commerciële klant op Microsoft Teams 
“I’m now using my Samsung S20 to write this message. I’m very happy with 

my device. I also bought a nice Samsung cover. The S20 is more beautiful than 

I imagined, since the S8 was already that fine. This one is still a step up! All the 

apps are doing what they’re supposed to do.”
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Kees Janssen
Teamleider Government
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Sinds dit jaar zijn we Apple Authorised Reseller. Kees 
Janssen, teamleider Government bij Bechtle en echte 
Apple ambassadeur, vertelt in dit interview waarom 
Apple en Bechtle zo’n goede match zijn. “Apple past 
goed bij ons en de duurzame partnerships die we 
willen aangaan met klanten. Dit omdat de aanschaf 
van Apple producten een investering is die loont op 
lange termijn. Met Apple Business Manager wordt 
het beheer voor IT-afdelingen bovendien een stuk 
eenvoudiger.”

Interview: Kees Janssen van Bechtle 
over het partnership met Apple

1Lees meer over Device as a Service (DaaS) op pagina 10-11

Waarom kiezen jouw klanten voor Apple?
“Bij de klanten waarmee mijn team samenwerkt merk ik dat 
CYOD (choose your own device) hierin een grote rol speelt. 
Medewerkers krijgen dan een budget en mogen daarmee 
een device uitzoeken. Je ziet dat medewerkers dan vaak 
voor de kwaliteit van Apple kiezen. Het wordt ook steeds 
meer een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Zeker 
voor jongere medewerkers, die IT erg belangrijk vinden, 
is het krijgen van een Apple device vaak een manier om te 
overtuigen. Een andere reden is dat veel organisaties al 
gestandaardiseerd zijn op iPhones. Dan is het erg handig om 
ook met MacBooks te gaan werken. Veel zaken worden dan 
automatisch gesynchroniseerd. Je kunt bijvoorbeeld aan een 
mail beginnen op je iPhone en deze later makkelijk afmaken 
op je MacBook middels de Handoff functionaliteit.” 

Een ander belangrijk punt is privacy, een van de pijlers waar 
Apple de laatste jaren fors op inzet. Zowel aan de soft- als 
aan de hardware kant ondernemen zij continu stappen om 
de veiligheid van bedrijfs- en persoonlijke data te beveiligen 
en zeker te stellen. Daarnaast onderscheidt Apple zich door 
hardware en software beide zelf te ontwikkelen.”

Voor welke klanten zijn MacBooks de juiste 
keuze?
“Voor elke doelgroep is er een geschikt device van Apple. 
De MacBook Air is een licht apparaat waar je bovendien 
lang zonder oplader mee kunt werken. De devices springen 
ook in het oog met hun mooie ontwerpen. Ook voor de IT-
afdeling is het beheer een stuk makkelijker geworden. 
Dankzij Apple Business Manager, waar ook het voormalige 
Apple Device Enrollment Program onder viel, is het heel 
eenvoudig om MacBooks te koppelen aan je MDM (Mobile 
Device Management) of UEM (Unified Endpoint Management) 
platform. Je kunt policies afdwingen, bepaalde zaken instellen 
op afstand en nog veel meer.”

We zijn sinds dit jaar Apple partner. Daar zul je 
vast blij mee zijn! 
“Jazeker. Als solution seller willen we steeds meer denken 
in oplossingen, in plaats van productgericht. Het zijn van 
Apple Authorised Reseller hoort daar bij. Nu kunnen we 
onze klanten een compleet portfolio aanbieden, en de kennis 
die daarbij komt kijken. Kennis wat betreft de devices, het 
besturingssysteem en de integratie met andere systemen. 
Ook bijvoorbeeld over Apple Business Manager. Onze 
medewerkers bij Bechtle direct Nederland worden hierop 
getraind. Bovendien kunnen we terugvallen op uitgebreide 
expertise van onze collega’s, advisors en consultants.”

Wat is Apple Business Manager?
Apple Business Manager is een webportal waarmee 
je iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV en Mac vanuit 
één locatie kunnen implementeren. Apple Business 
Manager werkt naadloos samen met je MDM-oplossing. 
Met Apple Business Manager kun je moeiteloos de 
implementatie van devices automatiseren, apps kopen 
en content distribueren, en beheerde Apple ID’s voor 
werknemers aanmaken. Neem voor meer informatie 
contact op met onze expert!

 

Bij Bechtle willen we inzetten op 
langetermijnrelaties en toekomststerke IT. 
Hoe past Apple bij het merk Bechtle?
 “Apple producten gaan lang mee en zijn duurzaam. De 
restwaarde is hoog, daardoor is het voor klanten vaak een 
slimme investering. Als je bijvoorbeeld na drie jaar nieuwe 
devices aan je medewerkers wilt aanbieden, kun je de oude 
devices weer laten terugnemen of voor andere doeleinden 
inzetten. Binnenkort kunnen organisaties Apple producten 
ook afnemen via ons Device as a Service-model.  Bovendien is 
Apple milieubewust. Ze kijken naar hun impact op de wereld 
en hoe ze die zo klein mogelijk kunnen maken. Dat is iets 
waar we bij Bechtle ook steeds meer mee bezig zijn.”
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Microsoft heeft de laatste maanden klanten 
klaargestoomd om over te stappen naar een 
modern device met Windows 10 Pro, aangezien de 
ondersteuning voor de oude versie is afgelopen. 
Sebastiaan Driessen, Device Partner Solution Sales 
lead bij Microsoft, vertelt over zijn eigen ervaringen 
met het moderne werken in tijden van corona en zijn 
favoriete Microsoft 365 features. 

Bij Microsoft werd er al veel vanuit huis gewerkt.

Wat is er het afgelopen jaar voor jou veranderd? 

Tim ter Haar
Cloud consultant
T +31 40 760 2868

tim.terhaar@bechtle.com

Interview: Sebastiaan Driessen 
van Microsoft over zijn moderne 
thuiswerkplek

Is Teams dan je lievelingsfeature van Microsoft 

365? 

Wat zou je klanten die twijfelen om over te stappen 

naar een moderne werkplek willen meegeven?

Wil je meer weten over de oplossingen van 
Microsoft? Kijk voor meer informatie op 
bechtle.com/nl/merk/microsoft

“We werkten inderdaad ook voor COVID-19 al vaak thuis. We 
hebben geen eigen werkplekken maar gaan meestal alleen 
naar kantoor voor afspraken. Vanuit het Benelux team waren 
er af en toe wel mensen die nog op het hoofdkantoor op 
Schiphol werkten, maar onze interne meetings gebeurden 
grotendeels al via Teams. Het grote verschil zit voor mij echter 
in de externe meetings. Voorheen was ik twee dagen per week 
op pad in Nederland en België. Ik vond het in het begin lastig 
om mijn agenda en afspraken op afstand te managen. Je zit al 
snel volgepland met online vergaderingen, terwijl het sociaal 
contact ontbreekt. Normaal praat je met klanten ook over 
koetjes en kalfjes. Ik vond het in het begin best een uitdaging 
om die balans tussen productiviteit en het sociale aspect te 
vinden.”

Heb je de balans inmiddels gevonden? Hoe blijf 

je contact houden met collega’s en klanten

“Inmiddels lukt dat aardig. Zo hebben we in juni normaal 
altijd een personeelsfeest vanuit Microsoft. Dat kon dit jaar 
niet doorgaan, maar in plaats daarvan hebben we een virtuele 
quiz gedaan met een borrelplank die bij alle medewerkers 
aan huis werd geleverd. Een paar keer per week drinken we 
nu ook virtueel koffie met het team, erg gezellig. Die sessies 
zijn uiteraard niet verplicht, maar het helpt om de teamspirit 
erin te houden. Microsoft Teams is hierbij echt een uitkomst.”

Je bent Device Partner Solution Sales lead. Kun 

je wat meer over je functie en het team 

vertellen?

“Mijn team opereert in West-Europa, waar we onder andere 
de Benelux voor onze rekening nemen. Het is onze taak om 
ervoor te zorgen dat de juiste devices verkocht worden: zowel 
voor de consumentenmarkt met Windows 10 Home als voor 
de zakelijke markt (educatie en commercieel) met Windows 
10 Pro. Wat voor ons belangrijk is, is dat de devices van 
partners waarmee we samenwerken niet alleen Windows 10 
erop hebben staan, maar ook écht een meerwaarde zijn voor 
de eindgebruiker. Moderne devices die productief en veilig 
zijn. Dat is zeker nu mensen zoveel thuiswerken van groot 
belang.”

Wat vind je het leukste aan je baan?

“Het samenwerken met verschillende partijen. We werken 
met diverse soorten partners samen zoals fabrikanten, 
distributeurs en resellers maar ook met verschillende 
teams binnen organisaties. Van marketing tot sales en 
business development teams, dat vind ik erg leuk! Een nauwe 
samenwerking is essentieel, ook met andere teams binnen 
Microsoft. Je wilt uiteindelijk samen de moderne werkplek en 
de nieuwe manier van werken verkopen.”

“Een moeilijke vraag! Ik hou ervan dat je via Teams 
tegelijkertijd met collega’s aan bestanden kunt werken en ze 
eenvoudig met elkaar kunt delen. Los daarvan zie je dat Teams 
in 2020 een grote impact heeft gehad en we daardoor ook 
steeds sneller verbeteringen en nieuwe features uitbrengen. 
Ik vind de together mode een leuke feature. Daarnaast is het 
handig dat je nu met twee aparte schermen tegelijkertijd in 
Teams kunt werken. Dan kun je bijvoorbeeld presenteren en 
de deelnemers nog zien. Voorheen kon dat niet. Dit geeft een 
betere interactie.” 

Jullie maken reclame met dat mensen 

productiever kunnen werken dankzij 

Microsoft 365. Waaraan merk je zelf dat je 

productiever werkt?

“Met een modern device kun je overal werken en hoef je niet 
continu in de buurt van een stopcontact te zitten. Je kunt 
bijvoorbeeld ook realtime op een whiteboard werken in Teams, 
met je touchscreen en pen. Zo wordt brainstormen net als op 
kantoor. Daarnaast staan alle documenten bij elkaar, zodat de 
juiste mensen toegang tot de meest recente versie hebben. 
Zo voorkom je dat er bijvoorbeeld verschillende versies van 
Excel-files circuleren. Met een modern device is het inloggen 
ook veel sneller en persoonlijker geworden dankzij goede 
camera’s en, bij een aantal devices, ook vingerafdruksensoren. 
Windows Hello is een persoonlijkere, veiligere manier om 
direct toegang te krijgen tot je Windows 10-apparaten met 
behulp van vingerafdruk- of gezichtsherkenning.”

“In het verleden was het prijzig om steeds over een modern 
device te beschikken. Daar komen echter steeds betere 
oplossingen voor, zoals Device as a Service via Bechtle. Zo hoef 
je niet in één keer een grote som neer te leggen, maar betaal 
je een bedrag per maand. Dat is wat Microsoft 365 ook doet en 
waar de markt naartoe gaat: flexibele, betaalbare oplossingen 
die je af- en op kunt schalen wanneer je daar behoefte aan 
hebt. Met Autopilot en Intune kun je bovendien de IT-afdeling 
helemaal ontzorgen. Hiermee kun je op voorhand al bij de 
hardware leverancier aangeven welke programma’s, apps en 
rechten een medewerker mag hebben. De medewerker hoeft 
het device dan alleen in te schakelen en alles staat al klaar. 
Zulke oplossingen zijn heel geschikt voor deze tijd, want het 
device kan rechtstreeks en kant-en-klaar bij medewerkers 
thuis worden afgeleverd.”
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Dennis van Pinxten
Solution advisor workspace

T +31 40 250 9047
dennis.vanpinxten@bechtle.com

In het interview met Microsoft, op de vorige pagina, 
kon je al lezen dat de noodzaak van een modern device 
in 2020 extra duidelijk werd. In dit artikel vertellen 
we je meer over hoe technologie de productiviteit en 
de gebruikerservaring van je medewerkers verhoogt 
en waarom een modern device van Lenovo met 
Windows 10 uitkomst biedt. Nieuwsgierig? 

De juiste technologie om ervoor te zorgen dat je medewerkers 
overal hun werk kunnen doen was nog nooit zo belangrijk. 
Dit speelt een cruciale rol bij de productiviteit én bij de 
gebruikerservaring van je collega’s wanneer ze thuiswerken. 
Een derde  van de medewerkers geeft aan dat ze ‘uit de flow 
gehaald worden’ omdat een  device niet of te traag werkt. Dit 
staat in de top 3 van meest voorkomende afleidingen. Werken 
met een modern device helpt om met meer focus en efficiëntie 
te werken. Wanneer dat goed zit, zullen medewerkers thuis 
ook productiever werken en dus tijd besparen. 

Waarom is productiviteit zo belangrijk?
Natuurlijk is een belangrijke reden het besparen van tijd en 
kosten, maar er is nog een voordeel. Je medewerkers zullen 
wanneer ze productief werken gemakkelijker het einddoel zien 
van wat ze doen. Hun algemene tevredenheid en perceptie bij 
jouw organisatie en merk zal zo verbeteren. 

Geef je medewerkers de beste 
gebruikerservaring. Kies voor een 
modern device van Lenovo

Slimmere technologie van Lenovo
Door je medewerkers in staat te stellen meer uit hun dag te 
halen, creëer je dus een hogere medewerkerstevredenheid. 
Zo is er een betere balans tussen werk en privé. Een verouderd 
device levert heel wat frustraties op, terwijl een modern 
device ervoor zorgt dat talent wordt bevorderd. Bijvoorbeeld 
doordat een modern device snel kan worden omgevormd van 
laptop tot tablet en je er zowel op kunt werken als op kunt 
schetsen.

Wist je dat:
� Meer dan twee derde van de niet-productieve  
 medewerkers niet tevreden is met hun device of  
 de IT-ondersteuning die ze krijgen?
� Meer dan 65% van de productieve medewerkers  
 wél tevreden is over hun device en de   
 ondersteuning?

Kortom: goede technologie verandert de manier 
waarop medewerkers denken en innoveren.

Een goed voorbeeld van een modern device met Windows 10 is 
de Lenovo ThinkBook Plus i. Het device heeft twee schermen: 
een zoals je gewend bent, en een notitiescherm aan de 
buitenkant van de laptop. Zo kunnen je collega’s heel handig 
notities maken of ideeën schetsen en deze onmiddellijk 
converteren naar tekst- en afbeeldingsbestanden om te 
delen. Zo kunnen ze ook op afstand concepten met elkaar 
blijven delen. Dit alles kan zonder dat het device geopend 
hoeft te worden.

Klaar voor de toekomst
Met de ThinkBook Plus i – of andere moderne Lenovo 
devices -  in combinatie met Windows 10 Pro geef je jouw 
eindgebruikers de snelheid en de vrijheid die ze nodig hebben 
om samen te werken en optimaal te presteren. Ongeacht of 
ze thuis of op kantoor werken. Hoewel we niet weten wat 2021 
ons zal brengen, kun je op Lenovo en Bechtle rekenen om de 
nieuwe manier van werken vorm te geven. Benieuwd naar de 
mogelijkheden? Neem contact op met onze Lenovo expert, 
Dennis van Pinxten.

1SMBs: Your Tech Choices Impact The Employee Experience, 
Whether You Plan For It Or Not, Forrester Research
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Je las in dit magazine al over hoe Microsoft jouw 
organisatie kan ondersteunen om het thuiswerken 
nog smoother te laten verlopen. Met de productlijn 
van Microsoft Surface richt je de ideale thuiswerkplek 
in voor alle medewerkers. In dit artikel lees je meer 
over wat Surface-devices uniek maakt en wat de 
voordelen zijn voor jouw organisatie.   

De moderne (thuis)werkplek begint 
met Microsoft Surface

Dennis van Pinxten
Solution advisor workspace

T +31 40 250 9047
dennis.vanpinxten@bechtle.com

Afhankelijk van de sector van jouw organisatie hebben je 
medewerkers waarschijnlijk een groot deel van het jaar 
thuisgewerkt. De kans is reëel dat deze pandemie ervoor 
zorgt dat je ervoor kiest om je medewerkers hierna fulltime 
of deels thuis te laten werken, zoals bijvoorbeeld bij Microsoft 
zelf het geval is. Of dat je kiest voor een hybride vorm waarbij 
deels thuis en deels op kantoor werken de norm wordt. In 
beide gevallen zorgt het voor een verandering in de manier 
waarop je devices zal gebruiken.

Bij de Surface-modellen staan design en gebruiksgemak 
centraal. Daarbij kijkt Microsoft naar hoe mensen een device 
gebruiken en hoe zij dit kunnen optimaliseren.

� Innovaties als eerste op de Surface-devices. De software-  
 en hardware engineers van Microsoft werken nauw   
 samen. Als klant profiteer je daarom altijd van een   
 optimale Microsoft ervaring. 

� Benut alle schermpixels optimaal. In tegenstelling tot  
 de meeste computers, beschikken Surface-devices over  
 een 3:2 scherm, waardoor je meer ruimte krijgt om taken  
 uit te voeren.

� Professionele audio en video. Deze basis moet goed   
 zitten als je medewerkers thuiswerken. De Surface-  
 devices zijn voorzien van de beste kwaliteit    
 audio en video.

� Makkelijke configuratie met Autopilot. Een belangrijke  
 ontwikkeling in de zakelijke markt, waarmee je devices  
 eenvoudig via de cloud kunt configureren.

� Wees creatief met de Surface-pen. Met deze technologie  
 schrijf of teken je net zoals je op papier zou doen, zonder  
 vertraging.

Wil je meer weten over hoe Microsoft Surface 
het thuiswerken in jouw organisatie naar een 
hoger niveau kan tillen? Neem contact op 
met onze expert, dan bekijken we samen de 
mogelijkheden.

Surface en security
Wanneer je kiest voor Surface en Microsoft 365 zijn je 
medewerkers beschermd door Microsoft en genieten ze van 
moderne beheersbaarheid. De voordelen:

� Security op elk niveau: van chip tot cloud. De   
 beveiligingsmethodes van Microsoft zijn in elke laag van  
 een Surface-device ingebouwd.

� Moderne beheersbaarheid. Surface is ontworpen voor de  
 nieuwe manier van werken. Samenwerken gaat   
 moeiteloos, vergaderingen worden makkelijk opgezet via  
 Teams en je blijft altijd verbonden met elkaar.

� Premium kwaliteit. Surface-devices gaan jarenlang mee  
 en hebben een lage failure-rate. Als je apparaat toch stuk  
 gaat, regelen we bij Bechtle snel een vervanging.

#Toekomststerk met Surface
We willen klanten op lange termijn ontzorgen. We kijken niet 
alleen naar de businessuitdagingen van nu, maar ook naar 
die van morgen en waar je over een paar jaar naartoe wilt. 
De Surface-devices passen perfect in dat plaatje. Microsoft 
is continu bezig met het verbeteren en innovatie, om aan de 
wensen vanuit de business te blijven voldoen. 
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Thijs Loverbos
Teamleider Educatie & Health

T +31 40 760 2857
thijs.loverbos@bechtle.com

Bij klant Jeugdbescherming west mochten wij een 
complete vervanging van zowel mobiele als vaste 
werkplekken voorzien. Er werd gekozen om deze 
werkplekken af te nemen volgens de Device as a 
Service (DaaS)-constructie. Door voor DaaS te kiezen 
krijgt Jeugdbescherming west exact inzicht in wat ze 
maandelijks per werkplek betalen de komende drie 
jaar.

Success Story: Moderne mobiele 
en vaste werkplekken voor 
Jeugdbescherming west 

Over Jeugdbescherming west
Jeugdbescherming west komt in actie wanneer 
de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of 
jongere bedreigd wordt. Ze begeleiden kinderen, 
jongeren, ouders en andere betrokkenen en 
voorkomen dat situaties verder escaleren. 
Bovendien helpt Jeugdbescherming west 
jongeren die in aanraking zijn geweest met 
politie of justitie bij het vinden van hun plek in 
de maatschappij en het voorkomen van nieuw 
crimineel gedrag. 

Bij Jeugdbescherming west heeft Bechtle een complete 
vervanging van zowel de mobiele als vaste werkplekken 
mogen voorzien. Ze waren op zoek naar een IT-partner die 
dit project volledig kon invullen. Concreet ging het om 550 
notebooks/tablets inclusief muis en sleeve en 400 USB-C 
monitoren inclusief toetsenborden en muizen. Thijs Loverbos, 
teamleider van het Healthcare team, leidde dit project vanuit 
Bechtle. Hij vertelt: “In het voortraject waren vijf resellers 
betrokken, waaronder Bechtle. Wij kwamen uiteindelijk 
met het beste voorstel om Jeugdbescherming west te 
ondersteunen en te voorzien van de beste prijzen.”

Privacy filter
Jeugdbescherming west koos voor de kwaliteit van Bechtle en 
HP. Zij kozen voor producten uit de HP Elite serie. Thijs: “De 
reden dat we deze producten hebben aangeraden, is omdat ik 
merk dat zorgmedewerkers steeds vaker in openbare ruimtes 
werken. Om die reden zijn zij vaak het slachtoffer van visual 
hacking. Visual hackers zijn criminelen die ongemerkt naar 
het computerscherm van hun slachtoffer gluren en zichzelf 
zo verrijken met vertrouwelijke informatie.” De aangeraden 
producten beschikken over HP SureView, een elektronische 
privacy filter, die dit voorkomt. 

Gedurende het voortraject en de uitrol schakelde Thijs nauw 
met Willem-Jan van Halem (teammanager ICT & Facilitair) 
en René Labrujère (coördinator automatisering) van 
Jeugdbescherming west. René vertelt: “Toen de keuze voor 
Bechtle gemaakt was, zijn we meteen met Thijs aan tafel gaan 
zitten. Samen hebben we bekeken hoe we dit goed konden 
aanpakken en hoe we de uitrol zo soepel mogelijk konden 
laten verlopen. Thijs heeft hierin steeds de lead genomen en 
geschakeld met HP en Reuzado, de partner voor de uitrol. 
We zijn vorig jaar rond de kerstdagen begonnen met de uitrol 
van de eerste vestiging. De nieuwe devices waren een soort 
kerstcadeautje voor onze medewerkers.” (Lacht).

Device as a Service
Jeugdbescherming west koos ervoor om de werkplekken af 
te nemen via de DaaS-constructie voor drie of vier jaar. DaaS 
staat voor Device as a Service: een modern servicemodel 
waarmee we de klant makkelijk kunnen voorzien van de juiste 
hardware, eenvoudig beheer van apparaten en IT-lifecycle 

analyses. DaaS zorgt voor een hogere productiviteit van 
eindgebruikers, efficiënte IT én voorspelbare kosten. Thijs: 
“DaaS is een soort abonnement, waarin je een vast bedrag 
per maand betaalt per werkplek. Zo kom je als IT-afdeling 
nooit voor onvoorziene kosten of verrassingen te staan.” 

Jeugdbescherming west is ook te spreken over de vlotte 
samenwerking. René: “Het gaat natuurlijk om een groot 
project, daarom is goed samenwerken en elkaar vertrouwen 
belangrijk. Dat was hier zeker het geval. We hebben goed 
contact met alle partijen.” Thijs vult aan: “In elk IT-traject 
kom je onderweg wel eens een uitdaging tegen. Dat was hier 
ook het geval, zoals bijvoorbeeld het verkrijgen van de juiste 
Windows-versie voor Autopilot white glove development. 
Maar door snel en goed met elkaar te schakelen en open te 
communiceren, hebben we hier steeds de juiste oplossing 
voor gevonden. We kijken allemaal tevreden terug op het 
project en hopen dit partnership in de toekomst verder te 
zetten.” 
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Success Story: Universiteit Utrecht 
brengt de aarde in kaart met Bechtle

De faculteit Geowetenschappen speelt een leidende 
rol op het gebied van aarde en duurzaamheid en is 
uitgegroeid tot een organisatie met 3000 studenten 
en 600 stafleden. Het hoofddoel van de faculteit is 
zorgen voor een duurzame aarde voor de volgende 
generaties. Bechtle leverde een workspace 
oplossing waarmee de studenten en stafleden 
hun werkzaamheden snel en duurzaam kunnen 
uitvoeren.

Het nieuwe faculteitsgebouw heeft vier ruimtes uitgerust 
voor onderwijsdoeleinden. De oude workstations zijn niet 
mee verhuisd, maar worden met het oog op duurzaamheid 
nog wel gebruikt binnen de UU. Het vinden van een compacte, 
maar krachtige oplossing was noodzakelijk voor de 
geowetenschappers, aangezien het nieuwe gebouw compact 
is ingedeeld. Rob Iseger, Demand Manager ICT: “Deze 
oplossing hadden we nodig. De afmetingen en prestaties 
passen perfect bij onze behoefte. De downtime is beperkt, 
deze systemen staan letterlijk 24/7 aan en worden dagelijks 
gebruikt.” Dat een workstation niet uitvalt is essentieel. Dat 
zou namelijk betekenen dat twee studenten niet kunnen 
werken én dat de les niet kan doorgaan, want alle lokalen 
zijn elke dag helemaal volgeboekt. “Dat is niet zo vreemd, 
klimaatverandering en de aarde zijn tegenwoordig hot topics.”

Sterke samenwerking
Mark van Dongen, op dat moment accountmanager bij de 
universiteit vanuit Bechtle vertelt: “Tijdens dit project was er 
een sterke samenwerking in de configuratieafstemming met 
Bechtle en de UU. We leverden uitgebreide dienstverlening. Zo 
hebben we de werkplekken volledig geïnstalleerd en de oude 
hardware afgevoerd.” Er werd ook rekening gehouden met 
duurzaamheid, een belangrijke pijler binnen de UU én binnen 
Bechtle. “We kozen voor schermen met de mogelijkheid tot 
50% minder helderheid om energie te besparen”, vertelt 
Mark. Dit project bij de Universiteit Utrecht benadrukt ook 
de goede band en vlotte samenwerking met HP, waarvan we 
Platinum Partner Computing 2020 zijn.

De uitdagingen:
� Het upgraden van GIS (geografisch    
 informatiesysteem) en 3D  systemen naar  
  de nieuwste normen;
� Werkstations die het werk van studenten zowel  
 grafisch als met computing power zo goed  
 mogelijk ondersteunen;
� Zorgen voor duurzaamheid en compactheid   
 binnen de locaties. 

Over Universiteit Utrecht
De Universiteit Utrecht (UU) is met meer dan 30.000 
studenten een van de grootste universiteiten van het 
land. Jaarlijks beginnen er zo’n 6500 nieuwe studenten 
en er werken ongeveer 6.000 medewerkers. De UU 
heeft 7 faculteiten, waaronder Sociale Wetenschappen. 
Het jaarbudget van de UU bedraagt circa 761 miljoen 
euro.

Geowetenschappen werd opgericht in 2003 aan de UU, 
toen de faculteiten Aardwetenschappen en Ruimtelijke 
Wetenschappen werden samengevoegd. De computers op 
deze faculteit hebben de moeilijkste taak binnen de hele 
universiteit. Eén van de meest gebruikte toepassingen die 
studenten en docenten er dagelijks gebruiken is GIS, of 
geografisch informatiesysteem. Peter Hessels, Information 
Manager UU: “Voor ons gespecialiseerde werk moeten we 
kunnen rekenen op technologie die hoge prestatie levert. 
Het HP Z2 Mini G4 Workstation, dat Bechtle leverde, helpt 
in de modelling rooms waar we werken aan de geografische 
systemen.”

GIS gebruikt geavanceerde technologie om grote 
hoeveelheden informatie te genereren, te verwerken en te 
analyseren voor bijvoorbeeld image processing. Het grafische 
aspect is dus ook belangrijk voor de faculteit. Een student 
vertelt: “Dankzij de krachtige processor kan ik mijn kaarten 
snel laden. De grafische technologie van de monitor zorgt 
ervoor dat ik de kaarten tot in detail kan bekijken.”

Workstations 
De HP producten stellen studenten in staat om industriële 
prestaties te leveren. Student: “Ik bezig met een stage over 
de duurzaamheid van inpakken. Ik analyseer de hele supply 
chain, alle materialen en de energy flows. Ik gebruik daar 
zware software voor (SEMA Pro). De HP Z2 Mini heeft genoeg 
computing power om deze software goed te ondersteunen. Zo 
duurt het voor mij geen uur, maar een paar seconden voordat 
ik klaar ben.” 

1 Deze case werd voor de coronacrisis afgerond en geschreven
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Success Story Gemeente Amersfoort: 
“Onze manier van werken is veel 
dynamischer geworden”

De gemeente Amersfoort heeft het concept modern 
workspace van Microsoft als stip aan de horizon 
gekozen. Hierbij hebben zij direct gebruikgemaakt 
van de voordelen die GT Microsoft van de VNG biedt 
op dit onderwerp. Bechtle heeft de gemeente bij 
het opstellen van het juiste Enterprise Agreement 
(EA) contract van Microsoft intensief begeleid en 
geadviseerd. “We kunnen zeker zeggen dat Bechtle 
voor het opstellen en onderhouden van het EA-
contract de juiste IT partner is. Mede door de juiste 
opzet en invulling van het EA-contract van onder 
andere Microsoft Teams, liep de dienstverlening van 
de gemeente gewoon door tijdens de pandemie.”

Robin Krimp, Business Developer Software, leidde het 
project bij de gemeente Amersfoort vanuit Bechtle. Hij had 
gedurende het traject nauw contact met Egbert-Jan van 
Ommen, Regisseur Contract en Leveranciers Management 
& Adviseur Informatievoorziening en Fred van der Meulen, 
productmanager op het gebied van de moderne gemeentelijk 
werkplek en Microsoft van de gemeente Amersfoort.

Workshop
Samen vertellen ze over hoe het traject een echte “success 
story” werd. De gesprekken met de gemeente Amersfoort zijn 
Bechtle gestart in 2019. De gemeente was al een klant van 
ons op basis van een eerdere aanbesteding. Robin legt uit: 
“Vanuit de behoefte van de klant zijn we het traject gestart 
met een workshop. Tijdens deze sessie heb ik uitgelicht welke 
contractvormen er van Microsoft op de markt zijn. Zo kreeg de 
klant een helder beeld van welk contract zij op dat moment 
zelf hadden en wat er nog meer mogelijk was.” 

Na de workshop werd er een bestand met “bouwblokken” 
opgesteld met daarin duidelijk gedefinieerd wat de gemeente 
op dat moment had op het gebied van licenties. Eveneens werd 
uitleg gegeven over Software Assurance (SA) en de voordelen 
die daarbij horen. Robin: “Wanneer je Microsoftlicenties 
aanschaft, koop je die altijd met SA. Dit houdt in dat je recht 
hebt op trainingen en dat je bijvoorbeeld vouchers krijgt om 
implementaties te doen. Wij hebben de IT-afdeling van de 
gemeente geadviseerd in hoe zij dit zo goed mogelijk kunnen 
benutten.” 

De case in het kort:
� 1948 werkplekken 
� Gemeentelijke werkplek VNG (Vereniging van 
 Nederlandse Gemeenten) en Microsoft 
� Microsoft 365 E3, aangevuld met E5 security   
 en compliance producten

Over gemeente Amersfoort
De gemeente Amersfoort telt ruim 
157.500 inwoners en ligt in de provincie 
Utrecht. Daarmee is de gemeente de 
tweede grootste stad in de provincie. 
Vanuit een duidelijke visie op een moderne 
gemeentelijke werkplek voor Amersfoort 
en de keuze voor Microsoft technologie 
heeft Amersfoort duidelijke stappen gezet 
naar de toekomst. De gemeente heeft 
hierbij dankbaar gebruikgemaakt van de 
samenwerking tussen de VNG en Microsoft, 
die geleid heeft tot GT Microsoft. 
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Microsoft Teams
Robin merkte dat er bij de klant een sterke behoefte was 
om meer te leren over alle functionaliteiten van Microsoft 
Teams, om zoveel mogelijk gebruik te maken van alle 
functies. Robin legt uit: “We zijn toen met verschillende 
medewerkers van de gemeente, van verschillende afdelingen, 
naar het hoofdkantoor van Microsoft in Amsterdam gegaan 
(uiteraard voor de coronacrisis). Tim ter Haar, Bechtle’s cloud 
consultant, heeft daar een Discovery Workshop gegeven 
om te laten zien wat Microsoft Teams allemaal kan. De 
medewerkers van de gemeente leerden onder andere hoe ze 
een gesprek moeten starten en hoe ze documenten kunnen 
bewerken. Daarnaast werden ook alle security componenten 
vanuit de VNG besproken.”

Na afloop van de Discovery Workshop heeft de gemeente 
Amersfoort een rapport geschreven over welke licenties ze 
wilden toepassen en welke functionaliteiten ze daarbij nodig 
hadden. In het rapport gaven ze aan dat ze klaar waren om 
over te stappen naar een moderne werkplek. Robin: “Op 
basis van het rapport hebben wij de klant geadviseerd over 
welke licenties ze nodig hadden om de moderne werkplek te 
realiseren, met daarin een aantal mogelijke scenario’s.”

Het Microsoftcontact moest verlengd worden, maar daarnaast 
was er onder andere een aanbesteding voor de veiligheid van 
de gemeente (GGI Veilig). Robin: “In alle aanbestedingen werd 
Microsoft software gevraagd. Aan ons werd dan ook gevraagd 
om stevig te klankborden met Fred en Egbert-Jan om ervoor 
te zorgen dat er geen overlap was in licenties, maar ook dat 
de juiste invulling voor de moderne gemeentelijke werkplek 
gegarandeerd werd. Uiteindelijk heeft de gemeente ervoor 
gekozen om alles in het Microsoftcontract te gieten. Dat laat 
heel mooi zien hoe wij door mee te denken uiteindelijk de 
klant van A tot Z verder brengen in hun ontwikkeling.”

Thuiswerken
En toen besloot COVID-19 ineens op bezoek te komen 
in Nederland. Egbert-Jan van Ommen van gemeente 
Amersfoort vertelt: “Vanwege de coronacrisis kwam alles in 
een stroomversnelling terecht, zoals bij bijna alle organisaties 
in Nederland. We waren blij dat we ons van tevoren al verdiept 
hadden in de functionaliteiten van Microsoft Office 365. Dit 
bleek echt een uitkomst toen we allemaal thuis kwamen te 
zitten. Bij de gemeente was het daardoor eigenlijk al snel 
business as usual… Maar dan thuis.” 

De dienstverlening van de gemeente ondervond nauwelijks 
hinder vanwege het thuiswerken. Bijna alle medewerkers, 
ongeacht hun functie, konden makkelijk thuis aan de slag. 
Ook de gemeenteraad kon hybride digitaal vergaderen via 
Microsoft Teams en kon dus gewoon doorgaan. Egbert-Jan: 
“Hoe vervelend de pandemie uiteraard ook is, de manier 
van werken is bij de gemeente veel dynamischer geworden. 
Vroeger moest je een vergaderruimte hebben, anders kon 
je niet vergaderen. Tijd- en plaatsonafhankelijk vergaderen 
krijgt nu een heel andere dimensie. Dat deze overgang bij 
ons zo soepel ging hebben we ook aan Bechtle te danken. 
En natuurlijk ook aan Fred als productmanager/vormgever 
van het concept en de geweldige ondersteuning van de IT-
deskundigen van Amersfoort.”

Een symbiose 
De samenwerking tussen Bechtle en de gemeente liep goed 
door – ook tijdens corona. Egbert-Jan: “Ik heb het gevoel 
dat we als één team werken. Ik zou het bijna een ‘symbiose’ 
durven noemen. Dit is een partnership waarbij Fred en ik 
weten dat we altijd met vragen bij Robin terecht kunnen. We 
worden als klant met respect behandeld en hebben een open, 
transparante relatie. Bechtle is voor ons een echte partner, 
ze doen veel meer dan enkel producten leveren. Maar als 
wij een keer om specifieke producten vragen, wordt dit ook 
gewoon goed geregeld.” Voor Egbert-Jan zit de meerwaarde 
van Bechtle echter in het proactief meedenken.

Ook de plannen voor de toekomst wil de gemeente graag met 
Bechtle maken. Robin: “We kijken samen naar de plannen 
op lange termijn. De coronacrisis is een mooi voorbeeld om 
weer eens samen rond de (virtuele) tafel te gaan zitten.” 
Egbert-Jan: “We krijgen over enkele jaren bijvoorbeeld een 
nieuw stadhuis in Amersfoort. Samen met Fred en Robin kijk 

ik nu al wat we daar op het gebied van IT voor nodig hebben. 
De thuiswerksituatie nemen we daar ook in mee, want ik 
verwacht dat die deels zo zal blijven.” Egbert-Jan: “Dit is voor 
ons een andere manier van werken dan enkele jaren geleden, 
toen we een beetje van contract naar contract hobbelden. Die 
nieuwe manier van werken, dát is in mijn ogen ontwikkeling.”
 

Robin Krimp
Business developer software

T +31 40 760 2863
robin.krimp@bechtle.com
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Egbert-Jan van Ommen, Regisseur Contract en Leveranciers Management 
& Adviseur Informatievoorziening van de gemeente Amersfoort
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Shared Service Centrum ONS uit Zwolle klopte bij 
Bechtle aan omdat de oude infrastructuuroplossing 
niet meer voldeed aan de eisen en performance 
problemen had. Het project werd opgestart met 
enkele workshops om de wensen en behoeften 
in kaart te brengen. Daaruit bleek dat een hyper-
converged infrastructure de uitkomst was. In deze 
success story vertellen we meer over dat proces en 
de samenwerking met ONS.  

“De samenwerking met Bechtle 
voelt als een partnership”

Over ONS 
ONS staat voor Overheid en Service. ONS telt 
ongeveer 100 medewerkers, die dagelijks bezig 
zijn met partners te voorzien van ongestoorde 
dienstverlening en goed advies. Partners van 
ONS zijn bijvoorbeeld de provincie Zwolle, 
provincie Overijssel en gemeenten Kampen, 
Dalfsen en Westerveld. ONS ontzorgt de 
partners op het gebied van ICT, inkoop- en 
contractmanagement en HR. ONS is gevestigd 
in het provinciehuis van Zwolle.
 www.ssc-ons.nl/

ICT-manager ONS: “We liepen tegen een verouderde 
infrastructuur aan en wilden dit in het kader van lifecycle 
management vervangen. We wisten dat we twee vragen 
hadden: één voor specifieke hardware en één voor generieke 
software, maar hoe het precies vorm moest krijgen, dat wilden 
we samen met een partner uitvinden. Naar aanleiding van de 
aanbesteding viel de keuze op Bechtle.” Bechtle en Dell EMC 
hebben de handen ineen geslagen bij dit project.  

Hyper-converged infrastructure 
Aan de hand van workshops is het ontwerp gemaakt. Joost 
van Lochem (Bechtle): “Vanuit Bechtle geloofden we dat build 
versus buy hier het juiste pad was om te bewandelen. Deze 
oplossing voldeed tevens aan de BIO-wetgeving, één van de 
eisen van ONS. De Dell EMC VxRail appliance, een hyper-
converged infrastructure (HCI) oplossing doet dit voor jou.” 

Het proces van het winnen van de aanbesteding tot de 
volledige uitrol heeft ongeveer vijf maanden geduurd. Pieter 
Elzer (Dell EMC): “We hebben dit project stap voor stap 
samen vormgegeven. Hierin had Bechtle een leidende rol, en 
dat deden ze fantastisch. We zijn het project met open vizier 
ingestapt, we lieten elkaar steeds weten wat we aan het doen 
waren. Daardoor kun je snel schakelen en weet je waar je aan 
toe bent.” 

Sander Kooistra (Dell EMC): “We hebben na overleg met de 
datacenter consultant van Bechtle binnen vijf dagen een all 
flash storage oplossing kunnen plaatsen, om zo de oude 
omgeving te ontlasten. Dit was de start van een succesvolle 
samenwerking met Bechtle en ONS. Daarna zijn we aan de 
slag gegaan met een nieuwe datacenteroplossing.” 

De case in het kort:
� ONS was toe aan een nieuwe, toekomststerke  
 infrastructuuroplossing
� Op zoek naar standaardisatie in het beheer en  
 up-to-date houden van de omgeving
� Oplossing: hyper-converged infrastructure (HCI):  
 Dell VxRail
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Het team van ONS sluit zich hierbij aan. “De samenwerking 
met Bechtle verloopt natuurlijk.  Zo konden we tijdens de 
workshops met onze inhoudelijke vraagstukken bij Bechtle 
terecht. We zochten steeds samen naar de beste technische 
oplossing. Bechtle heeft de kennis in huis en ze stellen de 
goede vragen, geven de juiste problemen weer en ze begrijpen 
onze denkrichting. Zo is deze oplossing tot stand gekomen.” 
Ook bij de andere IT-medewerkers van ONS viel de techniek 
van Dell EMC in de smaak. “Het team was enthousiast om met 
de nieuwe producten aan de slag te gaan, de kwaliteit is goed 
en dus prettig om mee te werken.”

Partnership
ONS is tevreden over hoe Bechtle de uitdagingen van de 
provincie en gemeenten begreep. Ook Dell EMC is blij met de 
relatie: “Onze band met beide partijen is sterk. We kennen 
elkaar al enkele jaren en daardoor verliep het samenwerken 
natuurlijk, het was niet storend dat je met drie partijen aan 
tafel zat. We werkten samen als één groot team. Vanaf de 
eerste dag hebben we heldere afspraken op papier gezet. Het 
was ons gezamenlijk doel om de hyper-converged oplossing 
zo goed mogelijk neer te zetten.” 

Hoe nu verder? Alle partijen zijn het erover eens dat de 
samenwerking in de toekomst even intensief zal blijven als 
nu. ICT-Manager ONS: “Dit is een ongoing samenwerking 
waarin we het contact met elkaar opzoeken wanneer dat 
nodig is. De samenwerking met Bechtle voelt voor ons als 
een partnership.” 

S U C C E S S  S T O R Y

Joost van Lochem
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Het is onze ambitie om een echte IT partner voor jouw organisatie te zijn en daarom doen we er alles aan om 
de klantbeleving te verbeteren. Jouw feedback helpt ons daar enorm bij! Om te laten zien dat we de gegeven 
feedback serieus nemen, delen we graag de voornaamste uitkomsten met je.

De resultaten van 
Bechtle's klantonderzoek

“Ik ben tevreden met de uitkomst, maar ik ben van mening dat 
het altijd beter kan. Iedere organisatie heeft verbeterpunten. 
Ik ben blij als een klant feedback geeft, want wanneer dat niet 
meer gebeurt is hij vaak al afgehaakt. Ik hoor liever wat er niet 
goed gaat zodat we daar tijd in kunnen investeren. In enkele 
gevallen zijn de concrete zaken die klanten aanhaalden in 
het onderzoek dingen die we direct kunnen aanpakken, zoals 
bijvoorbeeld tijdig op de hoogte houden van een wijziging in 
het leveringsproces. Jean-Paul Bierens, algemeen directeur 
van Bechtle direct Nederland over het klantonderzoek:

Jean-Paul Bierens, algemeen directeur van Bechtle direct Nederland over het klantonderzoek:

 Wat ik goed vond om te lezen was dat klanten vaak aangeven 
dat de langetermijnrelatie – waar wij intern zelf veel belang 
aan hechten – een belangrijk positief punt was dat vaak 
terugkwam. We kunnen als organisatie wel zeggen dat we 
hiervoor staan, de klant moet dit uiteindelijk ook zo ervaren. Ik 
ben bovendien benieuwd naar de resultaten van de komende 
jaren. Klanten moeten zien dat Bechtle zich ontwikkelt, niet 
alleen op het gebied van cijfers en meer medewerkers, maar 
ook kwalitatief.”

ONZE 3 BELANGRIJKSTE KWALITEITEN ONZE 3 BELANGRIJKSTE VERBETERPUNTEN

 

LANGETERMIJNRELATIE 

PROACTIEF MEEDENKEN EN ADVISEREN

DESKUNDIGHEID EN EXPERTISE

LEVERBETROUWBAARHEID

WEBSHOP (BECHTLE.COM)

SERVICE NA LEVERING

We gaan langdurige partnerships aan met klanten. Dit is 
waar we voor staan en wat ook als positief punt uit het 
onderzoek naar voren kwam.

We leveren niet alleen hard- en software, we staan 
naast de klant en denken mee en geven advies over 
welke IT-oplossingen het best bij de klant passen.

Sommige producten kunnen sneller geleverd 
worden dan andere. We gaan ons inspannen om 
meer transparantie en leverbetrouwbaarheid te bieden.

De productvoorraad wordt zo goed als mogelijk up-to-date 
gehouden in onze webshop maar we kunnen dit nog beter 
doen. Hier gaan we mee aan de slag!

Soms duren reparaties langer dan verwacht, het is aan ons om 
daar duidelijker over te communiceren. Ook gaan we onderzoeken 
of we meer flexibiliteit kunnen bieden in onze retourservices.

We zijn ervaren. Dit is één van onze kernwaarden en dit 
kwam ook duidelijk naar voren tijdens het onderzoek.
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We gaan langdurige partnerships aan met klanten. Dit is 
waar we voor staan en wat ook als positief punt uit het 
onderzoek naar voren kwam.

We leveren niet alleen hard- en software, we staan 
naast de klant en denken mee en geven advies over 
welke IT-oplossingen het best bij de klant passen.

Sommige producten kunnen sneller geleverd 
worden dan andere. We gaan ons inspannen om 
meer transparantie en leverbetrouwbaarheid te bieden.

De productvoorraad wordt zo goed als mogelijk up-to-date 
gehouden in onze webshop maar we kunnen dit nog beter 
doen. Hier gaan we mee aan de slag!

Soms duren reparaties langer dan verwacht, het is aan ons om 
daar duidelijker over te communiceren. Ook gaan we onderzoeken 
of we meer flexibiliteit kunnen bieden in onze retourservices.

We zijn ervaren. Dit is één van onze kernwaarden en dit 
kwam ook duidelijk naar voren tijdens het onderzoek.

Erik Triepels
Service excellence manager

T +31 40 760 2819
erik.triepels@bechtle.com
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Ellen Vermeulen
Marketeer

T +31 40 250 9088
ellen.vermeulen@bechtle.com

Care for people, passion for IT

Als organisatie willen we groeien met de focus 
op mens, milieu en maatschappij. Dit vertaalt 
zich in het bieden van extra aandacht aan de 
ontwikkeling en door gelijke kansen te creëren 
voor onze medewerkers. Daarnaast focussen 
we ons op milieubesparende maatregelen en 
circulaire oplossingen en participeren we actief in 
maatschappelijke projecten waarin we onze kennis 
en ervaring als “your trusted IT partner in a hybrid 
world” kunnen inzetten.

Your trusted IT partner in a hybrid world. Dat zijn wij, dat is 
waar we voor staan. Care for people, passion for IT is waar 
we elke dag voor gaan. Het eerste gedeelte van die visie 
slaat op mensen: wij vinden onze persoonlijke band met jou 
belangrijk. Het welbevinden van onze klanten komt voorop. 
Het tweede gedeelte toont onze kennis en passie voor IT. In dit 
artikel vertellen we meer over hoe we dit invullen. Zoals in de 
inleiding aangegeven willen we, terwijl we groeien, onze focus 
op mens, milieu en maatschappij vergroten.

Wil je graag met ons samenwerken of heb je een 
idee voor een initiatief dat aansluit waar wij als 
organisatie voor staan? Neem dan contact met 
ons op via onderstaande contactgegevens! 

Mens
Zo hebben we een actief diversiteitsbeleid. Voor iedereen - 
ongeacht afkomst, geslacht, of seksualiteit - moet Bechtle 
een aantrekkelijke werkgever zijn. We kijken, waar mogelijk, 
of vacatures kunnen worden ingevuld door mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt, dienstverlening zoals 
postbezorging wordt uitgevoerd door de lokale sociale 
werkplaatsvoorziening en we stimuleren vrouwelijke 
kandidaten om te kiezen voor een carrière in de boeiende IT-
sector.

Bechtle is ook een erkend leerbedrijf en we werken actief 
samen met regionale onderwijsinstellingen om bij te dragen 
aan de onderwijsdoelstellingen door het faciliteren van stages 
en het geven van gastcolleges, zoals bij Playing for Succes in 
Eindhoven. Door het aanbieden van een studentenprogramma 
helpen we in heel Europa meer dan 2000 mensen bij hun 
eerste stappen op de arbeidsmarkt.

Milieu
Duurzaamheid en circulariteit zijn belangrijke thema’s voor 
ons, waarin we je als klant graag adviseren. Deze thema’s 
zijn ook integraal onderdeel van de ontwikkeling van nieuwe 
oplossingen voor onze klanten. We bieden jou de mogelijkheid 
om CO2- en afvalcompensatie te integreren in het inkoopbeleid 
en zijn zelf actief bezig met milieubesparende maatregelen. 
Zo gebruiken we alleen groene stroom, stimuleren we een 
paperless office, hebben we een brandstof beleid, stimuleren 
we elektrisch rijden en het gebruik van het openbaar vervoer 
en promoten we het gebruik van leasefietsen. 

Maatschappij 
We participeren ook in maatschappelijke trajecten, waarbij 
we onze meerwaarde als “your trusted IT partner in a hybrid 
world” kunnen inzetten. Een voorbeeld hiervan is Playing for 
Success Eindhoven, het initiatief dat we hierboven al kort 
aanhaalden. Playing for Success Eindhoven is een concept 
waarbij de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren 
vergroot worden. Het gaat om kinderen die een “steuntje in 
de rug” kunnen gebruiken. We geven bij Playing for Success 
gastlessen over mediawijsheid, waarbij we het onder andere 
hebben over het veilig gebruiken van internet en social media. 
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Of het nu gaat om meetings in een vergaderruimte en 
of jouw medewerkers nu op kantoor werken of thuis: 
met de schermen van iiyama zit je goed. In dit stuk 
belichten we twee series uit het iiyama assortiment: 
de Prolite 42 Series en de Prolite 93 Series.  

Je medewerkers brengen veel tijd door achter een 
beeldscherm. Het is dan ook vanzelfsprekend dat ze alleen 
genoegen nemen met beeldschermen met de hoogste 
specificaties en een hedendaagse look and feel. Met iiyama 
kies je voor Japanse kwaliteit: op kantoor, in meetingruimtes 
én thuis.  

Op kantoor of thuis?
In 2020 werd er heel wat thuisgewerkt. We verwachten dat 
dit in 2021 niet anders zal zijn. Terwijl sommige sectoren 
eenvoudig overschakelden naar een thuiswerkbeleid, is het 
niet voor iedere organisatie realistisch. De beeldschermen 
van iiyama bieden jouw medewerkers daarom overal de 
kwaliteit die ze nodig hebben. 

De Prolite 93 Series matcht bij iedere werkruimte en zal bij je 
veeleisende eindgebruikers in de smaak vallen. Wat hebben 
deze beeldschermen te bieden?

� Een dunne bezel, voor een mooie look and  
 feel én functionaliteit. De Prolite 93 serie is  
 een stijlvolle range van LED LCD monitoren  
 in Full HD en WQHD-resolutie.

� IPS Panel technologie: deze techniek biedt 
 een zeer consistente kleurweergave vanuit 
 elke inkijkhoek.

� Hoog contrast en helderheid geven  
 uitstekende prestaties voor bijvoorbeeld  
 fotografische vormgeving en webdesign.

� Jouw medewerkers zullen geen last meer  
 hebben van hun ogen, dankzij de flikkervrije  
 LED’s met blue light reducer-functie.

� Ook ergonomisch gezien zijn de beeld- 
 schermen een goede keuze. Ze zijn  
 beschikbaar met in hoogte verstelbare  
 voet met pivot functie (roteerbaar), zodat  
 je collega’s gemakkelijk het scherm kunnen  
 aanpassen naar hun persoonlijke voorkeur.

Geniet overal van de kwaliteit 
van iiyama 

Dennis van Pinxten
Solution advisor workspace

T +31 40 250 9047
dennis.vanpinxten@bechtle.com

Wil je meer weten over de beeldschermen van 
iiyama of wil je graag met onze expert sparren 
over wat het beste bij jouw organisatie past? 
Neem dan contact met ons op!

Ga voor haarscherpe meetings
Ben je op zoek naar grote schermen om je meetingruimtes in 
te richten? Dan is de Prolite 42 Series misschien wel iets voor 
jouw organisatie. Wat mag je verwachten?

� Een Smart Display Module met slanke  
 bezel, 500cd/m2 helderheid displays, die  
 18/7 in landscape en in portrait modus  
 bediend kunnen worden.

� Met Android en SDM-slot. Dankzij   
 Android  8.0 pas je de displays eenvoudig  
 aan door applicaties direct te installeren,  
 waardoor ze perfect zijn voor Digital 
 Signage en In-store communicatie.   
 Deze displays zijn bijvoorbeeld ideaal voor  
 retail en datatransport.

� Deze displays worden geleverd met  NSign, 
 de krachtige, intuïtieve en schaalbare 
 Smart Digital Signage-oplossing. Gebruik  
 spraakmakende content zoals video's en  
 widgets om binnen enkele minuten impact- 
 volle advertenties te maken en de inhoud 
 op meerdere beeldschermen te plannen. 

� Er is een optionele Wi-Fi module   
 beschikbaar. Upgrade de professionele  
 grootformaat displays naar hoge snelheid  
 WiFi en deel video en gegevens. 
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Jip Peels
Copywriter

T +31 40 760 2903
jip.peels@bechtle.com

Zomerspaaractie 2020: goede doelen

Heb jij dit jaar meegedaan aan de zomerspaaractie? 
De kans is groot van wel. Tijdens deze actie kun je 
als Bechtle klant sparen voor zomerspaarpunten 
op orders tijdens de zomermaanden. Met deze 
punten kun je dan op het einde van de zomer mooie 
geschenken uitkiezen in onze cadeaushop, maar 
je kunt er ook voor kiezen om te doneren aan een 
goed doel. Dit jaar kozen we voor het Rode Kruis 
(Nationaal Actieplan Coronavirus), CliniClowns en 
Trees for All.

Bij Bechtle vinden we het belangrijk om onze economische, 
ecologische en sociale verantwoordelijkheden in de 
samenleving op te nemen. Zo zoeken we naar de juiste 
balans tussen zakelijke en maatschappelijke belangen. 
#dewereldtoekomststerk. Daarom kiezen we tijdens 
de zomerspaaractie altijd voor goede doelen die bij onze 
organisatie passen.

Trees for All
Dit goede doel heeft als motto: “Bomen zorgen voor ons. 
Daarom zorgen wij voor bomen.” Ze leveren een bijdrage aan 
een groenere aarde en een gezonder klimaat. Want bomen 
zijn hét middel tegen klimaatverandering. Trees for All plant 
bomen en herstelt bestaande bossen. 

Jolly Bogers (op de foto) nam onze cheque – coronaproof – 
in ontvangst. Normaal gesproken nodigen we iemand van 
elk goed doel uit om bij ons op kantoor de cheque te komen 
ophalen. Dat kon dit jaar natuurlijk niet. Jolly: “Trees for All 
gaat de helft van de donatie gebruiken om bomen te planten 
in het Groene Woud in Brabant. Het doel van het project 
daar is het versterken en uitbreiden van de leembossen en 
het verbinden van ecologische waardevolle natuurgebieden. 
De andere helft van de donatie zal Trees for All gebruiken 
voor een project in Costa Rica (in de Turrubares regio) voor 
herbebossing en het herstel van de biodiversiteit daar.”
www.treesforall.nl 

Jolly Bogers van Trees for All met de Bechtle cheque. Frank Asser van het Rode Kruis met de cheque.

Jip Peels van Bechtle met de cheque voor de CliniClowns

Het Rode Kruis (Nationaal Actieplan Coronavirus)
Nederland wordt nog steeds geconfronteerd met een 
ongekende crisis, die vraagt om een ongekend antwoord. 
Voor het Nederlandse Rode Kruis betekent dit de grootste 
hulpoperatie sinds de Watersnoodramp. De medische, sociale 
en economische gevolgen van de coronacrisis treffen de hele 
samenleving en zullen dat voorlopig blijven doen. 

Frank Asser (foto) vertelt: “We zijn Bechtle en haar klanten 
dankbaar voor de donatie. We kunnen alle steun in onze strijd 
tegen het coronavirus goed gebruiken. Dagelijks zetten talloze 
vrijwilligers en beroepskrachten zich in met onder andere 
voedselhulp, medische hulp, psychosociale ondersteuning en 
onderdak." www.rodekruis.nl

CliniClowns
Met afleiding en plezier zorgen CliniClowns ervoor dat 
kinderen en mensen met dementie hun zorgen even vergeten. 
CliniClowns richten alle aandacht op het welzijn en de mens 
achter de patiënt. Bij de CliniClowns gaat het er nu natuurlijk 
ook wat anders aan toe, aangezien corona ervoor zorgt dat ze 
niet zomaar naar het ziekenhuis kunnen gaan. Hieronder een 
voorbeeld van hoe dit in zijn werk gaat.

Annique (8) is geboren met een hersenafwijking en zit op de 
Mytylschool in Eindhoven. De CliniClowns zijn erg belangrijk 
voor haar. Op haar school ontmoet zij hen geregeld en 
vroeger bezocht het gehele gezin graag Circus CliniClowns. 
Tegenwoordig ontmoet Annique de clowns op de CliniClowns 
App. Het live chatten met de clowns is voor haar een momentje 
van ontspanning en plezier. En wanneer de clowns even niet 
bereikbaar zijn voor een live chat bekijkt het gezin de filmpjes 
op de App en doen zij mee aan de liveshow samen met andere 
kinderen. www.cliniclowns.nl

Bedankt! We willen al onze klanten 
die hebben meegedaan en hebben 
gedoneerd aan een goed doel hartelijk 
bedanken! We hopen dat jullie volgend 
jaar weer van de partij zijn. Heb je een 
vraag over de zomerspaaractie of een 
van de goede doelen? Neem dan contact 
met ons op.
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Ontdek het DNA van Dynabook

Wist je dat Toshiba ’s werelds eerste laptop op de 
markt bracht? En dat Toshiba in 2019 van naam 
veranderde en Dynabook werd? In dit artikel leggen 
we de transformatie naar Dynabook uit en blikken 
we terug op 2020.

Als marktleider introduceerde Toshiba ‘s werelds eerste 
laptopcomputer, de T1100 in 1985, en vervolgens ook de eerste 
notebookcomputer, de Dynabook J-3100 SS001 in 1989. Deze 
twee draagbare computerinnovaties stelden mensen in staat 
veilig te werken waar ze maar wilden en waren bepalend voor 
de mobiele computermarkt van nu. Sindsdien heeft Toshiba 

altijd bekroonde, innovatieve producten en diensten geleverd 
door de nieuwste technologie en design te integreren en 
uitstekende kwaliteit en betrouwbaarheid te bieden. Sharp 
Corporation nam 80,1% van Toshiba’s computerbedrijfstak 
over in oktober 2018 en vanaf 1 april 2019 stond het bedrijf 
wereldwijd als Dynabook.

Het DNA van Dynabook
Waar staat Dynabook voor? Dynabook wordt gemotiveerd door 
de wens mensen gelukkiger en efficiënter te laten werken. 
Daarbij gaan ze uit van de volgende waarden.

Ben je benieuwd naar hoe onze specialisten, samen met 
Dynabook, ervoor zorgen dat jij en je collega’s overal 
efficiënt kunnen werken? Neem dan contact met ons op via 
onze solution advisor workspace. Tot snel!

Dennis van Pinxten
Solution advisor workspace

T +31 40 250 9047
dennis.vanpinxten@bechtle.com

Toonaangevende kwaliteit 
en betrouwbaarheid

Gesteund door toonaangeven-
de service en ondersteuningen

Intelligent ontworpen 
met slimme functies

Biedt flexibiliteit aan klanten
 (op bestelling gebouwd)

Zorgt voor de juiste techno-
logie op het juiste moment

Geavanceerd computergebruik
om nieuwe niveaus van zakelijk

succes te ontgrendelen
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Kevin van Houtum
Advisor connectivity

T +31 40 250 9044
kevin.vanhoutum@bechtle.com

Inzicht hebben in je netwerk, kunnen zorgen voor 
snellere troubleshooting en streven naar betere 
security. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. 
In dit artikel geven we je daarom vijf tips voor een 
optimale controle over je netwerk. 

Vijf tips voor optimale controle over 
je netwerk

1

2

3 5

4

Bepaal je strategie 
Hoe wil je reageren? Wie grijpt er in? Je moet weten 
welke mogelijkheden en tools er op de markt zijn, 
maar je strategie moet al bepaald zijn voordat je 
zo’n tool aanschaft. Waar wil je de komende jaren 
naartoe met jouw organisatie en netwerk? Zo is 
het bijvoorbeeld raadzaam om de strategie achter 
change management op papier te zetten en alles 
wat wijzigt in je IT-infrastructuur vast te leggen. 

Denk ook na over of je zelf je netwerk wilt beheren 
of (een deel) wilt outsourcen. De voordelen van 
(gedeeltelijke) outsourcing zijn groot: je werkt 
samen met een gespecialiseerde partner die 
verschillende expertises in huis heeft, je wordt 
ontzorgd, meer license compliancy en je organisatie 
wordt meer kostenbewust dan wanneer alles in 
eigen beheer is. 

Security strategie
Hoeveel werk je ook hebt: je moet altijd in je 
achterhoofd houden hoe je je netwerkverbindingen 
gaat beveiligen. Hoe houd je jouw data bijvoorbeeld 
veilig nu iedereen thuiswerkt? Het is daarnaast 
belangrijk dat de rest van jouw organisatie en vooral 
het management begrijpt dat je niet kunt besparen 
op security. Onderbouw je keuzes daarom goed. 
Wanneer de security strategie on point is, zal je dit 
op de langere termijn kosten besparen. 

Creëer awareness op de werkvloer. Wanneer je 
iets afwijkends opmerkt ben je vaak al te laat. 
Hoe sneller je kunt reageren, hoe minder kans op 
blijvende schade. Daarom is het belangrijk om je 
medewerkers regelmatig te trainen en op de hoogte 
te brengen van actuele security issues. 

Blijf altijd zelf in control 
Een hybride model waarin je bepaalde zaken uit 
handen geeft is vaak de beste oplossing. Maar 
dat betekent niet dat je zelf niets meer hoeft te 
doen. Blijf zelf de regisseur, want uiteindelijk ben 
je eindverantwoordelijk voor je organisatie. Zorg 
ervoor dat je jouw IT-omgeving altijd blijft kennen, 
weet wat er speelt en zorg voor een plan B. 

Kies één centrale beheerstool
Het aantal devices, en dus de complexiteit van 
het netwerk, neemt toe en medewerkers werken 
steeds vaker thuis. Eenvoudig netwerkbeheer is een 
uitdaging, maar zeker mogelijk met de juiste tools. 
Hoe handig zou het zijn om een dashboard met 
een totaaloverzicht te hebben? Zo zie je altijd wat 
er speelt, ook wanneer je bijvoorbeeld thuiswerkt. 
Je kunt zelfs op je mobiele telefoon via de app 
bekijken of alles in orde is. Zo garandeer je snellere 
troubleshooting. 

Wil je het gemak van onze Cisco 
oplossingen zelf ervaren? Vraag een 
gratis trial aan.

Cisco heeft meerdere tools waarmee het beheer 
van je netwerk eenvoudiger wordt. Je kunt nu 
gratis trials aanvragen via Bechtle. Onze experts 
helpen je hier graag mee. Zit je met een andere 
vraag over netwerkbeheer? Dan kun je uiteraard 
ook bij ons terecht.

Breng je netwerk in kaart 
Door de wildgroei aan verschillende devices en 
netwerkverbindingen zie je soms door de bomen 
het bos niet meer. Daarom is het belangrijk om 
precies te weten wat zich op jouw netwerk afspeelt. 
Je moet dit eerst inzichtelijk hebben voordat je tools 
en experts in huis haalt. Daarbij kun je jezelf de 
volgende vragen stellen:

� Wie is er actief binnen mijn netwerk?   
� Wat voeren ze uit? 
� Wat kost het beheer per medewerker en hoe   
 veilig is het? 
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In beeld: 
Het jaar van Bechtle

Ook al was dit een vreemd jaar, we hebben ook heel wat 
mooie Bechtle herinneringen gemaakt. Zij het digitaal of 
op afstand. Het jaar van Bechtle in beeld!

*Sommige foto's werden in januari of 
februari gemaakt, voordat iedereen 
ging thuiswerken.
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2020 gaat de boeken in als het thuiswerkjaar. 
Met Ergotron kun je jouw medewerkers thuis ook 
ergonomisch verantwoord laten werken. Ergotron 
biedt een breed portfolio aan: van zit-sta oplossingen 
tot monitorarmen, zodat thuiswerken op het gebied 
van ergonomie niet mag onderdoen voor werken op 
kantoor.

In 2020 werd het belang van een goed ingericht thuiskantoor 
(en de daar bijhorende ergonomie) ineens erg duidelijk. 
Alleen een mobiel device volstond niet meer. Ergotron is een 
van onze topfabrikanten op het gebied van ergonomie. Heb 
je in 2020 nog geen kans gehad om jouw medewerkers thuis 
van alle ergonomische gemakken te voorzien? Zet dit dan 
zeker op de agenda voor volgend jaar. De ruimtebesparende 
ontwerpen van Ergotron passen in elke ruimte, of je collega’s 
nu veel of weinig plaats hebben thuis. 

Een leuk bijkomend voordeel: thuiswerken is sowieso al 
een stuk groener dan elke dag naar kantoor rijden met de 
auto, maar met Ergotron doe je er nog een schepje bovenop. 
99% van de gebruikte grondstoffen in de monitorarmen zijn 
namelijk recyclebaar!

Tips om thuis meer te bewegen
Het is belangrijk dat je medewerkers naast de juiste 
benodigdheden ook meegeeft dat ze genoeg moeten bewegen 
gedurende de dag. Op kantoor is dat makkelijker: tijdens de 
lunch loop je een rondje met collega’s, je hebt vergaderingen 
aan de andere kant van het pand of je moet verder lopen om 
koffie te halen. Om creatief en gezond te blijven is het goed 
om je medewerkers de volgende tips mee te geven.

Zorg dat medewerkers comfortabel, 
productief én gezond blijven in hun 
thuiskantoor

MoveMore® in your home office

Tip 1: Stel een timer in!
Wissel om het half uur af met staan en zitten 
met de Sit-Stand Switch™ van Ergotron.

Tip 2: Ga voor frisse lucht
Een korte wandeling kan al wonderen doen. 
Blok elke dag een half uur in je agenda.

Tip 3: Creëer een ergonomische werkplek
Investeer in een verstelbare werkplek 
voor een productiviteit boost.

Tip 4: Ontdek nieuwe manieren om te bewegen
Er staan heel wat leuke workouts online om je 
focus te hervinden.

Tip 5: Hou een staande meeting
Ga staan of loop rondjes in de tuin als je een 
telefonische meeting hebt.

Dennis van Pinxten
Solution advisor workspace
T +31 40 250 9047
dennis.vanpinxten@bechtle.com
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Namens iedereen bij Bechtle wensen we je een 
schitterend 2021! We hopen opnieuw op een 
#toekomststerke samenwerking volgend jaar.

Your trusted IT partner in a hybrid world

Doe jij ook mee met de Bechtle Winning Wheel 2020?
Kijk voor meer info op bechtlewinningwheel.nl

https://www.bechtlewinningwheel.nl

