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Werk gaat niet 
over waar je bent, 
maar wat je doet.
De moderne werknemer is niet  
gebonden aan zijn werkplek.

“Ik mail dit document 
naar mezelf, zodat ik er 
thuis aan kan werken.”

“Ik ben niet op kantoor, 
dus krijgt de klant de 

offerte morgen.”

We leven tenslotte in een 
mobiele wereld.
De enorme invloed van mobiliteit op ons persoonlijke leven, heeft ook gevolgen voor het 
verwachtingspatroon ten aanzien van de manier waarop we werken.

van de CIO's en IT-professionals denkt dat mobiliteit 
een even grote, of zelfs grotere, impact zal hebben op 
het bedrijfsleven als internet had in de jaren negentig.

Mobiel werken is snel de  
nieuwe norm aan het worden.

Mobiliteit bevordert de productiviteit. De werkplek verandert.

van het personeelsbestand 
in de V.S. zal in 2020 mobiel 

werken.

Medewerkers kunnen 
flexibeler, sneller 

reageren

Tijd besteed aan 
taak (onderneming)

Zorg dat jouw medewerkers mobiel kunnen werken door 
productiviteitsbarrières weg te nemen. Vertrouwde programma’s 
zoals Outlook, Word, Excel, Skype voor Bedrijven en Yammer 
zijn overal en altijd te gebruiken. In het moderne landschap van 
mobiel werken, moet iedereen vanaf vrijwel elke locatie kunnen 
samenwerken en productief kunnen zijn. Uiteraard vanaf hun 
favoriete apparaat.

Dit is het bedrag dat ondernemingen met 2.500 werknemers 
kunnen besparen bij een overstap naar Office 365, volgens een 
onderzoek van Forrester, omdat er dan efficiënt mobiel kan 
worden gewerkt, met een hogere productiviteit als resultaat.

BRONNEN: IDC; Accenture; Cisco; Population Reference Bureau; Enterprise Mobility Exchange; 
 Forrester Research; Harvard Business Review; ConnectSolutions; Citrix

Werknemers kunnen Office-
documenten doornemen, bewerken, 
analyseren en  presenteren via 
een consistente, vertrouwde 
gebruikerservaring die is 
geoptimaliseerd voor Windows-, 
Android- en Apple-apparaten.  

De integratie met OneDrive 
betekent dat je Office-apps kunt 
gebruiken om vanaf vrijwel iedere 
locatie documenten te openen. Je 
kunt dan weer verdergaan waar je 
bent gestopt op het apparaat van 
jouw keuze. Je kunt zelfs samen 
met anderen aan documenten 
werken terwijl je onderweg bent.

Gegevensbeveiliging is standaard 
aanwezig met Office 365 Mobile 
Device Management voor alle 
apparaten, zelfs de apparaten 
die het eigendom zijn van 
medewerkers.

…en $5.114 aan gecreëerde 
waarde per werknemer.

Dat is zes extra  
weken werk…

Lagere  
reiskosten

Concurrentie-
voordelen

Lagere vastgoed-
kosten 

Tijd besteed aan taak 
(locatieservices)

Betere talent-
werving 

Klantloyaliteit  
en -binding

Betere talent-
binding 

Hogere omzet

Ik ben productiever als ik niet op kantoor werk.

Ik doe meer in minder tijd.

Ik doe meer in net zo veel tijd.

Ik ben bereid om thuis langer door te werken dan op kantoor.

van de werknemers 
zal vanaf 2019 alleen 

nog maar mobiele 
apparaten gebruiken.

van de kantoorruimte 
blijft dagelijks onbenut.

Aantal apparaten

Het is geen toeval dat organisaties hun medewerkers steeds vaker in de 
gelegenheid stellen om ook buiten het kantoor verbinding te maken. 

Werkgevers hebben minstens zoveel baat bij mobiel werken als werknemers.

Organisaties die kiezen voor een mobiele werkomgeving, 
geven aan dat hun medewerkers tevredener en 

productiever zijn. Bovendien zijn de kosten lager.

Elke mobiele medewerker produceert naar schatting  
240 extra uren werk per jaar.

De voordelen van een mobiel werknemersbestand zijn 
aantoonbaar, volgens wereldwijd opererende organisaties 

die hier ervaring mee hebben.

Office voor al 
uw apparaten

De mogelijkheid om mensen mobiel te laten werken, is maar een 
van de vele voordelen van de cloud. Bekijk deze infographic om 
te zien wat de vijf belangrijkste redenen voor uw organisatie zijn 
om een transitie naar de cloud te overwegen.

https://resources.office.com/landing-5-reasons-your- 
business-should-move-to-the-cloud-infographic

Documenten  
overal toegankelijk

Overal ingebouwde 
beveiliging

7,4 miljard

11,5 miljard

7,2 miljard

2014 2019

7,7 miljard

Aantal mensen

Er zijn nu al meer apparaten  
dan mensen.

“Mijn meeting met een klant 
is uitgelopen, dus kan ik pas 
deelnemen aan de conference-
call als ik weer op mijn 
werkplek ben.” 

“Ze neemt haar zakelijke 
nummer niet op omdat 
ze thuis werkt; probeer 

haar mobiel eens.”

Wat houdt jou (of jouw werknemers)  
tegen om overal te werken?

Mobiel werken werkt:  
de ROI van mobiliteit

Microsoft Office 365
 is het mobiele platform 
om altijd en overal   
productief te zijn.

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=825586
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=825586

