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zaken die je écht moet hebben in je

MODERNE WERKPLEK
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Flexibiliteit is enorm belangrijk geworden in onze maatschappij. Dat is ook 
binnengedrongen in het bedrijfsleven. Werknemers willen hun uren zelf kunnen 
bepalen, evenals hun locatie: op kantoor, thuis, in de lokale bibliotheek of een 
combinatie ervan. Dankzij de cloud kan elk bedrijf zich die flexibiliteit permitteren. 

Om goed te communiceren, hoef je dus zeker niet meer altijd op kantoor te zijn.

Gestructureerd samenwerken met internen én externen in een veilige omgeving is 
in deze tijden dus een must. Het maakt je bedrijf aantrekkelijker en het werkleven 
voor je werknemers eenvoudiger. Netropolix is graag jouw partner bij het opzetten 

van die digitale omgeving. 

Benieuwd naar wat écht een must is in die moderne werkplek?
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DE MODERNE 
WERKPLEK
Wil je een moderne werkplek creëren voor 
je medewerkers? Dan hebben ze geluk: ze 
kunnen comfortabel werken dankzij vier 
belangrijke factoren die aan de basis liggen 
van een moderne, digitale (thuis)werkplek.

Vlot & productief samenwerken met 
internen & externen

Veilig en locatieonafhankelijk bestanden 
delen en werken in de cloud

Feilloos en flexibel werken vanop een 
modern toestel

Proactieve monitoring & ondersteuning
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1 BOOST JE (SAMEN)WERKING
Samenwerken in een moderne werkplek betekent twee dingen: communiceren 
en bestanden delen. Volgens onze visie zijn die twee zaken een must in de ideale 
werkplek.

COMMUNICEREN
Met een modern communicatieplatform zijn er verschillende opties. Zo kan je in één 
moeite een bericht verzenden naar:

• het hele bedrijf 
• een hele afdeling 
• een of meerdere personen (intern/extern)

Hierbij beschikt iedereen op hetzelfde moment over dezelfde informatie, waar hij of zij 
zich dan ook op dat moment bevindt. Je bouwt hierbij een canon aan kennis op, waar 
alle info zoekbaar en beschikbaar is voor elk lid van die afdeling of groep, ook voor 
degenen die later worden toegevoegd. 

Binnen deze gesprekken heb je nog tal van moderne mogelijkeden.  Zo kan je handig 
gebruikmaken van:

• Chatberichten: vooral voor intern gebruik om minder heen en weer te mailen. 
Zo wordt interne communicatie deels uit de mailbox gefilterd en vind je mails 
van klanten sneller terug.

• Online meetings met of zonder camerafunctie: zo ben je geen uren meer 
onderweg naar een klant, waardoor je je tijd beter kan indelen. 

• Daarnaast kan je met het platform je scherm delen, webinars volgen en meer. 

BESTANDEN DELEN
Je krijgt toegang tot een platform waar je al je files kan opslaan én delen. Het mooie 
hieraan is dat je collega’s gelijktijdig in dezelfde documenten kunnen werken. Op die 
manier bezit iedereen steeds de laatste versie van bestanden zonder gedoe.

VERBETER JE WORKFLOW MET DE PRODUCTIVITY SUITE
In een modern communicatieplatform integreer je hulpmiddelen  en informatiebronnen 
om samenwerkingen nóg beter te ondersteunen. Dit gaat dan over relevante apps om 
bijvoorbeeld:

• KPI’s bij te houden
• enquêtes te voeren 
• aan online projectmanagement te doen
• ...

Vandaag brengt zo’n collaboration canvas alles samen. Dat je niet eindeloos hoeft te 
zoeken naar informatie vormt het grootste pluspunt. Een extra voordeel? Je hebt het 
platform altijd op zak met je smartphone of tablet! Wij gebruiken graag onze expertise 
om samen met jou die digitale omgeving in te richten tot een gestructureerd geheel. 
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2 GA VEILIG AAN DE SLAG IN DE CLOUD

Een gevolg van werken in een moderne omgeving is dat het perfect beveiligd moet 
worden. Gegevens worden namelijk niet alleen makkelijker beschikbaar voor 
collega’s, maar ook voor anderen ... Start je dus met de cloud? Dan hoort security 
er ook bij.

Verbondenheid 
& 

betrokkenheid

1

Beveiligde data

2

Flexibel 
samenwerken

3

Altijd en 
overal bij de 

hand

4

WAAROM DE CLOUD? BEVEILIGINGSNIVEAUS
Vroeger werkte je met iedereen 
in één gebouw op een server 
in dat gebouw. Nu verkiezen 
werknemers om af en toe thuis 
te werken. Bijgevolg moet ook 
de security mee verhuizen. 

Daarbij wordt er niet 
enkel gefocust op het 
bedrijfsnetwerk, maar ook op 
de identiteit, devices, apps 
en data. Maar deze moeten 
eveneens gebruiksvriendelijk 
zijn. Daarom zoeken we naar de 
juiste balans tussen veiligheid 
en gebruiksgemak om je IT op 
de achtergrond te houden. 

Identiteit
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Toestel
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Apps

3

Data
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3 WERK FLEXIBEL MET HET JUISTE TOESTEL

FRISSE LAPTOP VOOR JE WERKPLEK
Een modern en veilig communicatieplatform vraagt ook om een fris workstation. 
Wij bieden daarom steeds het recentste Windows-toestel aan. Indien gewenst, zijn 
bijpassende externe schermen en dockingstations mogelijk. Dit alles zorgt ervoor dat 
jouw laptop het heldere venster wordt op de wereld van je digitale resources.

UITSTEKEND GECONFIGUREERD
Vanaf het moment dat het toestel online gaat, configureren we het volledig volgens 
jouw omgeving. Daarbij:

• installeren we de nodige apps
• stellen we je wachtwoord in
• zorgen we voor een anti-virusprogramma. 

ONZE FAVORIETEN:

DELL LATITUDE 5520
Werk feilloos en sneller dan ooit 
met de Dell Latitude 5520. Geniet 
van haarscherpe beelden, ultralange 
batterijduur, een krachtige processor 
én ingebouwde AI van Dell Optimizer. 
Ideaal voor de administratieve 
medewerker!

DELL LATITUDE 7420
Met de Dell Latitude 7-series 
modellen schaf je je een ultraflexibel 
toestel aan, handig om overal mee 
naartoe te nemen. Dankzij het 
lichtgewicht en de snelle switch naar 
tabletmodus, ben je online in een 
handomdraai.

Maar voor welke vorm of soort je ook kiest, elk toestel is uitgerust met Windows 
10 Pro: het platform voor elke professionele laptopgebruiker, ondersteund door de 
meest high level security features. Denk maar aan data encryptie met BitLocker voor 
de versleuteling van jouw data,      Ransomwarebeveiliging met controlled folder access 
en        Windows Hello gezichtsherkenning dankzij een geïntegreerde infraroodcamera. 
Kortom, alles om je veilig en feilloos te laten werken.
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4 GENIET VAN PROACTIEVE MONITORING & 
ONDERSTEUNING
Het is wel duidelijk dat de cloud oneindig veel voordelen biedt. Maar veiligheid was 
nog nooit zo belangrijk en gebruiksgemak is daarbij noodzakelijk. Begin dus niet 
impulsief in de cloud te werken zonder een goed doordacht plan. 

Om het jou eenvoudig te maken, heeft Netropolix er al één opgesteld:

 DENK UIT

Eerst analyseren we samen met jou de huidige omgeving en kijken 
we wat er moet gebeuren op basis van de beschikbare data, 
omgeving en security. 

 WERK UIT

Het tweede deel bevat alles over de technische implementatie, 
licenties en het overzetten van data. 

ROL UIT

In de laatste stap gebeurt de onboarding en opleiding van de 
gebruikers. In deze fase komen je medewerkers te weten hoe ze 
moeten werken met de nieuwe omgeving.

Je staat er bovendien niet alleen voor. Tijdens het volledige proces coachen wij jou en 
je medewerkers om op termijn alles zelfstandig te beheren. 

Het uitvloeisel van dit plan vormt IT op de Achtergrond. Daarbij geniet je van heel wat 
voordelen. Zo wordt er niet enkel aandacht gespendeerd aan de security van jouw 
digitale werkomgeving, ook worden er regelmatig inspiratiesessies gegeven in het 
bedrijf. Daarnaast werken we voor jou, maar ook mét jou. We denken samen uit hoe 
we het beste gebruikmaken van onze diensten om het moderne communicatieplatform 
voor jou zo optimaal mogelijk te maken.

Partner of the year 2017: Networking
Partner of the year 2018: Client solutions
Partner of the year 2019: Client solutions

1

2

3



Meer info?
014 21 22 23
welkom@netropolix.be
Kleinhoefstraat 11/1, 2440 Geel


