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Als value-added reseller helpt Bechtle jouw onderneming met het 
verhogen van de efficiëntie en het vergroten van de flexibiliteit van je 
werkomgeving. Met de geavanceerde endpoint devices van Lenovo en 
de expertise van Bechtle kies je voor ongeëvenaarde productiviteit en 
maximale tevredenheid. 

1. KIES EEN PASSEND TOESTEL
Met de Lenovo-toestellen voor mobile, non-mobile en specialist 
users bied je werknemers de juiste tools voor het juiste werk. 
Road warrior of desktop hero? Kies een laptop of desktop die 
helemaal aansluit bij de behoeften van je werknemer. 

2. DEEL DE JUISTE INFORMATIE
Met de explosie van het aantal apparaten op de werkvloer en 
mobiel werk wordt het beheer van je devices steeds omslachtiger. 
Bewaar alle apps en content voor elke medewerker op een apart 
cloudplatform. Zo heeft iedereen op elk moment en vanaf elk 
device toegang tot de juiste informatie en programma’s. 

3. VERSTERK DE SAMENWERKING
Technologie heeft niet alleen impact op onze manier van werken. 
Ook de manier waarop we vergaderen verandert fundamenteel. 
In een moderne vergaderruimte organiseer je via Skype 
effectieve meetings op afstand. Zo bespaar je tijd en versterk je 
de samenwerking tussen collega’s, waar ze ook zijn.

Neem contact op met een expert

Klaar voor meer productiviteit, 
betrouwbaarheid en beheergemak? 

Hoe creëer je een efficiënte 
werkomgeving op maat?

5 redenen waarom je  
nu moet investeren  
in een slimme werkplek

50% van de werknemers verwacht binnen 5 jaar in een digitale 
werkomgeving te werken. Een productieve werkplek wordt dan 
ook steeds bepalender voor de tevredenheid en bedrijfskeuze 
van je medewerkers. Blijf andere werkgevers een stap voor en 
investeer samen met Bechtle in de juiste tools voor een 
maximale productiviteit en creativiteit. 

Meer dan 80% van de millennials zegt dat technologie op 
kantoor hun bedrijfskeuze beïnvloedt.

Meer dan 60% van alle werknemers krijgt liever hightechvoordelen 
dan ‘lowtech’-extra’s als een pooltafel of gratis eten.

70% van de millennials zegt dat een hoogtechnologische werkplek 
cruciaal is voor de productiviteit, samenwerking en efficiëntie.

60% van de millennials denkt dat in de toekomst face-to-face 
gesprekken niet langer nodig zijn door technologie.

Meer dan 50% van alle werknemers werkt minstens een dag per 
week vanaf een andere locatie.

Wat zijn de top 5 redenen om nu te 
investeren in een slimme werkplek?

Your strong IT partner. 
Today and tomorrow.

MEER PRODUCTIVITEIT: De juiste tools en resources 
creëren een werkomgeving op maat.

MEER BETROUWBAARHEID:  Als premium brand staat 
Lenovo garant voor topkwaliteit.

BEHEERGEMAK:  Met IT Automation Services 
garandeer je een efficiënt beheer van je devices. 

De 3 pijlers van een efficiënte 
werkomgeving
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