
Hybride werken gaat niet meer 
weg, maar het wordt geen 
gemakkelijke overstap
Flexibel werken is een must voor bedrijven die toptalent willen aantrekken. 
Maar bepaalde processen werken nog steeds beter in levende lijve. En 
sommige medewerkers snakken naar persoonlijk contact. 

Deze verschuiving naar ‘overal werken’ legt meer druk op besluitvormers 
en IT-managers bij bedrijven, waardoor de beveiliging gevaar loopt en 
de dagelijkse ondersteuning moeilijker wordt. Bovendien gebruiken veel 
bedrijven nog steeds oude oplossingen, waardoor ze minder makkelijk 
nieuwe modellen kunnen implementeren.

Ze hebben de juiste technologie nodig om hybride medewerkers tevreden 
te houden. De mobiele apparaten en cloudoplossingen van Lenovo, met de 
kracht van Windows 11, zijn ontworpen met oog voor thuiswerken, waardoor 
ze ideaal zijn voor de flexibele medewerkers van vandaag.

Succesvol  
hybride werken



Bespaar tijd en geld met 
oplossingen voor hybride 
werken van Lenovo  
en Microsoft
Lenovo en Microsoft weten hoe uitdagend de overgang naar hybride werken 
kan zijn. Daarom hebben we de handen ineengeslagen om een eenvoudige, 
veilige benadering van hybride werken te creëren die geschikt is voor  
elke organisatie. 

Samen kunnen we je helpen een naadloze, productieve en kosteneffectieve 
oplossing te bieden voor je medewerkers, waar ze ook werken.

van de medewerkers wil flexibel werken1

73%
Maar tegelijkertijd…

wil meer samenwerking in levende lijve1

67%

van de IT-besluitvormers maakt zich zorgen 
of ze de technologie voor het werk van de 
toekomst kunnen leveren2

58%

van de organisaties verhoogde hun 
uitgaven voor technologie tijdens 
de pandemie, maar zag daarbij de 
langetermijngevolgen over het hoofd2

94%

Krachtige, betrouwbare apparaten:  
Essentiële taken kunnen overal worden uitgevoerd

Veilige toegang, altijd beschikbaar:  
Mobiele tools voor samenwerking, communicatie en productiviteit 

Eenvoudige, eerlijke betaling:  
Schaalbare prijzen ‘per gebruiker’

Eenvoudige implementatie en beheer:  
Snelle onboarding met een zero-touch-aanpak
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1. business-reporter.co.uk 
2. oenmagazine.com

https://business-reporter.co.uk/2021/12/20/hybrid-working-and-the-fight-for-equality-in-2022/
https://www.oenmagazine.com/the-future-of-work-in-2022


Zorg dat jouw mensen productiever, beter verbonden en 
veiliger werken. De klok rond, overal.

Think-apparaten van Lenovo zijn ontworpen met oog voor hybride 
medewerkers. Ze zijn licht genoeg om overal mee naartoe te 
nemen, maar ze zijn ook krachtig genoeg om onderweg moeiteloos 
essentiële workflows aan te kunnen. 

Windows 11 is hét besturingssysteem voor de wereld van het 
hybride werken. Het is eenvoudig, veilig en gebruiksvriendelijk en zit 
boordevol productiviteits- en samenwerkingstools.

Deze krachtige samenwerking heeft geleid tot een bekroond 
portfolio van mobiele apparaten met:

• Een zero-trust-omgeving, 
recht uit de doos

• Biometrische beveiliging van 
Windows Hello en ingebouwde 
webcamprivacy

• Batterij die lang meegaat  
en snel oplaadt

• Razendsnel 5G-netwerk

• Windows 11 is eenvoudig en 
krachtig met een gestroomlijnde 
interface

• Kies apparaten met innovatieve 
aanraak-, spraak- en penfuncties

Geïntegreerde, aanpasbare 
end-to-end beveiliging

Betrouwbare 
connectiviteitstools

Robuuste, duurzame 
ontwerpen

Lenovo Think-apparaten,  
met de kracht van Windows 11

Krachtige, betrouwbare apparaten



Zorg voor een 
maximaal resultaat met 
Microsoft 365-apps en 
-cloudservices

De vraag is niet waar mensen productiever zijn (een onderzoek onder 
800.000 werknemers wees op weinig verschil tussen op het werk 
en thuis). De prioriteit is ervoor te zorgen dat je mensen overal op 
dezelfde manier kunnen werken. Gebruikers moeten toegang hebben 
tot de tools en gegevens die ze nodig hebben om hun werk te doen, 
waar ze ook zijn.

Eén abonnement van Microsoft 365 biedt een compleet pakket  
apps en services om de productiviteit te vergroten, op kantoor  
of daarbuiten. Elke gebruiker heeft toegang tot diens favoriete  
apps op maximaal vijf pc’s, tablets en telefoons. En omdat het 
werkt in de cloud, kun je er zeker van zijn dat ze altijd de  
nieuwste versie gebruiken. 

Je kunt maximaal 50 GB aan e-mail 
opslaan en e-mails zoeken en 
sorteren. Bekijk de beschikbaarheid 
van je collega’s met gedeelde 
agenda’s. Office 365 synchroniseert 
de e-mail, contactpersonen en 
agenda’s van een gebruiker in real-
time op al diens apparaten.

Voorkom problemen met 
versiebeheer doordat je real-
time samen aan documenten 
kunt werken. 1 TB doorzoekbare 
opslagruimte voor elke gebruiker 
betekent dat er geen werk meer 
verloren gaat.

Verbind je medewerkers op een 
geheel nieuwe manier via Teams. 
Met Office 365 kun je moeiteloos 
samenwerken, snel antwoorden 
vinden en elkaar inspireren.

Je kunt heel eenvoudig HD-video- 
of audiovergaderingen met een 
of meer collega’s starten, eraan 
deelnemen en opnemen. Deel je 
scherm of schrijf op een virtueel 
whiteboard om de samenwerking 
te verbeteren.

E-mails en agenda’s Documenten delen

Teamwerk Online vergaderingen

Veilige toegang, altijd beschikbaar



Microsoft Azure Active Directory biedt veilige, eenvoudige toegang 
tot bedrijfsgegevens en -apps, waardoor de samenwerking, 
communicatie en productiviteit van medewerkers worden verbeterd.

Met Microsoft Intune kunnen IT-managers alle apparaten en apps 
voor elke gebruiker op afstand beheren en beveiligen via een speciale 
console. Ze hebben altijd en overal toegang tot elk apparaat.

Azure Active 
Directory

Intune

zog dat medewerkers 
gemakkelijk en veilig 
toegang hebben tot 
bedrijfsbronnen en 
-toepassingen

apps en apparaten 
beveiligen en beheren

2. Veilige toegang, altijd beschikbaar

Ontketen de kracht 
van Azure en Intune



Microsoft Teams:  
Je kantoor is overal 

In real-time samenwerken en communiceren 

Wanneer mensen thuiswerken met de juiste tools, neemt de 
productiviteit toe en nemen de operationele kosten af. 

Microsoft Teams brengt de beste aspecten van het kantoorleven naar 
elke plek waar mensen willen werken.

Met Teams voelen thuiswerkers zich meer verbonden, terwijl 
werkgevers er zeker van kunnen zijn dat het werk wordt gedaan. 

View Report

van de 
medewerkers 
geeft nu de 
voorkeur 
aan hybride 
vergaderingen 

van de bedrijven 
geeft aan 
dat Microsoft 
Teams hun 
organisatie helpt 
klantervaringen te 
verbeteren

van de CIO’s zegt 
dat in de komende 
drie jaar Microsoft 
Teams de standaard 
zal worden

Met Microsoft Teams 
hoeven gebruikers 
minder te schakelen 
tussen apps en dat 
scheelt ze gemiddeld 

64% 83% 67% 

15-25 
minuten per dag

Eén platform voor gesprekken, 
vergaderingen en evenementen

Ondersteun hybride werken met 
Microsoft Teams

In Microsoft Teams komen mensen samen om 
samen te werken en het werk gedaan te krijgen.  
Hier vinden dagelijkse vergaderingen plaats die 
de teamgeest stimuleren en virtuele evenementen 
die de betrokkenheid van klanten vergroten.

Videovergaderingen

Inhoud delen

Webinars en evenementen

Belabonnementen voor externe 
gesproken communicatie

Chat

2. Veilige toegang, altijd beschikbaar

https://resources.owllabs.com/hubfs/SORW/SORW_2021/owl-labs_state-of-remote-work-2021_report-final.pdf


Verlaag de totale 
eigendomskosten van 
technologie voor medewerkers 1

2

3

4

5

IT-besluitvormers staan onder druk: ze moeten er niet 
alleen voor zorgen dat hybride werken een succes 
wordt, maar ook dat dit lukt met een steeds beperkter 
budget. 

Daarom hebben we Device as a Service-oplossingen 
ontwikkeld. Hiermee betalen organisaties alleen voor 
wat ze nodig hebben. Verbeter de flexibiliteit en het 
kostenbeheer en geef je gebruikers de beste toegang 
tot de nieuwste technologie. Met Device as a Service-
oplossingen kun je bovendien de implementatie en het 
beheer van apparaten van eindgebruikers en cloudapps 
en -services stroomlijnen. Dat alles voor een vast 
maandelijks bedrag.

Apparaat 
Selecteer apparaten uit de nieuwste  
krachtige hardware.

Microsoft 365-apps en -cloudservices
Kies de gewenste apps en services voor 
productiviteit, samenwerking en communicatie. 

Aanpassing
Pas je oplossing aan met DaaS-functies en 
serviceniveaus die aansluiten bij jouw organisatie.

Financiën 
Financier je keuze met Lenovo Financial 
Services voor flexibele opties en een betaalbaar, 
voorspelbaar maandbedrag.

Voordelen 
Profiteer van de voordelen van een moderne 
IT-omgeving met deskundige ondersteuning en 
slimme, end-to-end levenscyclusservices.

• Verlaag de werkdruk van je IT-afdeling

• Optimaliseer je IT-budget

• Ontkoppel de cashflow

• Houd medewerkers verbonden, ondersteund  
en productief vanaf elke locatie

• Voorkom kostbare downtime

• Los beveiligingsproblemen op, zowel op  
locatie als op afstand

• Eén aanspreekpunt

• Eén contactpersoon en factuur

• Betrouwbaar en stabiel maatwerk

Doe meer met minder

Ondersteuning waar en wanneer 
dat nodig is

Richt je op waar je goed in bent

Vijf eenvoudige stappen voor meer 
productiviteit en efficiëntie

• Hardware, software en services voor één 
voorspelbaar maandelijks bedrag.  

• Houd je bedrijfsactiviteiten beperkt, je kosten 
laag en je medewerkers productief.

Lenovo Device as a Service

Eenvoudige, eerlijke betaling



Hybride werken kan voor veel organisaties de juiste oplossing zijn. 
Maar de overstap maken is niet zonder risico’s. De implementatie 
kan worden belemmerd door een tekort aan bronnen en doordat 
medewerkers de positieve kanten niet begrijpen.

Tegelijkertijd hebben IT-teams het druk met het oplossen van 
problemen van medewerkers. Configuratie en implementatie kosten 
ook tijd, vooral als bedrijven overstappen op hybride werken. 

Geavanceerde, maar eenvoudige cloudservices kunnen de last verlichten van 
overbelaste IT-afdelingen. Bovendien verhoogt onze eersteklas ondersteuning 
van eindgebruikers de productiviteit van medewerkers en wordt hiermee de 
downtime zonder extra kosten verminderd. 

van de IT-managers 
wordt overstelpt door 
de functionele aspecten 
van hun werk.

van de IT-managers worstelt om 
een evenwicht te vinden tussen 
bedrijfsinnovatie en operationele 
uitmuntendheid.

IDG, State of the CIO, maart 2021

81% 81%

• Hulp bij inschrijving van  
Microsoft-tenant

• Je eigen domeinen toevoegen via 
Microsoft Online Portal

• Gebruikers toevoegen  
of verwijderen

• Gebruikersaccounts toewijzen 
aan beschikbare licenties

• Exchange Online configureren en 
postvakken van gebruikers migreren

• Gebruikersbestanden en -mappen 
migreren naar OneDrive

• Outlook en Teams configureren  
voor gebruikers

• Level 1 support via email
• Probleemoplossing met 

prioriteit voor Outlook, Teams, 
OneDrive en andere essentiële 
toepassingen

Onboarding in de cloud

Cloudbeheerservices van Lenovo3

Licentiebeheer

Cloudmigratie Probleemoplossing

Wij helpen je tijdens elke stap

Eenvoudige implementatie en beheer

3. Alleen beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk



Snellere onboarding

Met Windows Autopilot hoeven IT-afdelingen niet langer handmatig nieuwe 
images te installeren of nieuwe apparaten in te stellen. Lenovo-apparaten 
met Windows 11 worden geleverd met Autopilot vooraf geconfigureerd, 
zodat IT-managers gebruikersconfiguraties op afstand kunnen aanpassen.  
En nieuwe gebruikers kunnen via internet worden geconfigureerd, zonder  
dat ze verbinding hoeven te maken met het bedrijfsnetwerk. 

Het resultaat? Eenvoudige, flexibele implementatie. Nieuwe medewerkers 
kunnen sneller aan het werk. En de IT-afdeling kan zich concentreren op  
meer strategische activiteiten.

Sommige managers denken dat hybride werken nadelig van invloed is op 
de productiviteit. Hoe kunnen hun teams gefocust blijven terwijl ze omringd 
worden door allerlei afleidingen thuis? Ze hoeven zich echter geen zorgen te 
maken. Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat de productiviteit niet is 
afgenomen sinds mensen veel meer thuiswerken. Terwijl we overschakelen van 
thuiswerken naar hybride werken, is het een hele uitdaging om ervoor te zorgen 
dat medewerkers overal op dezelfde manier kunnen werken.

De gebruiker zet het Lenovo-
apparaat aan, waarna dit 
met een paar simpele klikken 
gebruiksklaar is. 

Direct gebruiksklaar 
Lenovo registreert de nieuwe 
apparaten automatisch namens de 
klant bij de cloudimplementatieservice 
van Autopilot.

Productregistratie

Met Autopilot kunnen gebruikers de 
voortgang van de configuratie volgen. 

Voortgang bijhouden 

Voeg apparaten automatisch toe aan 
Azure Active Directory en registreer ze 
voor beheer van mobiele apparaten. 

Overgang naar de cloud in  
eigen tempo 

Een persoonlijke 
gebruikerservaring met een 
gestroomlijnde installatie. 

Probleemloze inrichting 

Je kunt maximaal 350 
verschillende profielen maken, 
beheren en toewijzen om zo de 
instellingen en pc-configuratie 
voor een gebruiker te bepalen. 

Eenvoudig profielbeheer

Verhoog de productiviteit en bespaar  
tijd met zero-touch-implementatie  
van Lenovo4

4. Eenvoudige implementatie en beheer

4. Vereist een Azure Active Directory-abonnement
5. aan Autopilot zijn extra kosten verbonden



Lenovo: jouw vertrouwde partner 
voor een moderne, veilige oplossing 
voor hybride werken

Krijg meer gedaan
Download de nieuwste Office-apps en -onderdelen in Windows voor een 
maximale productiviteit, inclusief online-en desktop-apps.

Beter samenwerken
Samenwerken, delen en communiceren met flexibele tools die overal beschikbaar 
zijn, waar je team zich ook bevindt.

Eersteklas beveiliging voor bedrijven
Bescherm klanten tegen cyberdreigingen en phishing met ingebouwde 
beveiligings- en compliancetools.

Om op de juiste manier hybride te werken, heb je de juiste partner nodig.  
Samen kunnen Lenovo en Microsoft je helpen dit proces minder complex  
te maken. Wij hebben de ervaring, hardware, oplossingen en ondersteuning 
om ervoor te zorgen dat jouw medewerkers probleemloos, veilig en productief 
hybride kunnen werken. 

Een toegewijd team van experts
Versnel jouw overgang naar de cloud. Lokale experts staan klaar om 
je te helpen bij jouw overstap naar hybride werken

Premier Support
Toegewijde email support

Managed en professionele services6

Profiteer van een soepel, probleemloos traject, van het ontwerpen 
van de oplossing en tenantonboarding tot de uiteindelijke migratie

Jouw vertrouwde partner
Bespaar tijd, verlaag de kosten en vergroot de productiviteit met 
Lenovo en Microsoft.

Neem vandaag nog contact op om 
te kijken hoe Lenovo-apparaten met 
Windows 11 jou kunnen ondersteunen bij 
de overstap naar hybride werken. 

Kontakt os

6. Alleen beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk, hier zijn extra kosten aan verbonden
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