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OVERAL WERKEN
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Bedenk hoe uw werk er vandaag uitziet en zich heeft ontwikkeld. De 
kans is groot dat het niet meer van negen tot vijf is, of u nu werkt in 
bedrijfstakken zoals de banksector, het onderwijs, de detailhandel, 
gezondheidszorg of productiesector. 

1 GenslerOnWork: ‘A Workplace Designed for the Innovation Economy’, 2016. 
2 CNBC: ‘The new generation would take a pay cut for these job perks’, mei 2017.

De moderne 
werkplek is 
overal

Het is niet het kantoor van uw vader, met mensen in rijen bureaus. Tegenwoordig vormen collega’s 
flexibel paren en groepjes, en die teams gedijen door de uitwisseling van creatieve energie. Ze 
ontmoeten elkaar in ruimtes die speciaal gericht zijn op het stimuleren van de kruisbestuiving van 
ideeën. In hun baanbrekende nieuwe concepten liggen de volgende grote groeimogelijkheden. De 
moderne werkvloer is er één waar voortdurende innovatie belangrijker is dan wat dan ook.

En flexibiliteit reikt ver buiten vier muren. Werknemers op contractbasis, freelancers, thuiswerkende 
ouders en het groeiende leger via social media ingehuurde werknemers in co-working spaces zijn 
vaak verspreid over de hele wereld. Voor hen en vele ‘millennials’ – die nu een flexibele ervaring 
verwachten waarbij je kunt werken vanaf welke locatie dan ook – is digitaal verbinden met de 
werkvloer het nieuwe normaal. Het is belangrijker dan ooit dat dingen als halfrond en tijdzones goede 
ideeën, samenwerking in real time en in virtuele werkruimtes niet meer in de weg staan.

Mensen leggen 13% meer 
contact in innovatieve 
werkplekken.1

13% 
van millennials zou een loonsverlaging van ten 
minste 3% accepteren om voor een bedrijf te 
werken dat flexibele kantooruren biedt.2

76% 
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3 Harvard Business Review: ‘Tracking the Trends in Bringing Our Own Devices to Work’, mei 2016.

Duidelijk, flexibele werkmogelijkheden zijn gebaseerd op 
technologieën zoals videovergaderen, realtime messaging 
en bestandsdeling.

Vernieuwde werkplekken zonder 
grenzen, vernieuwde manieren van 
werken waarin ‘digitaal’ schermtijd 
heeft getransformeerd in het nieuwe 
rechtstreekse contact: 

Wrijvingsloze connectiviteit met teamleden, partners, leveranciers en klanten op kantoor 
of elders is dus essentieel. En iedereen verwacht op verschillende manieren te kunnen 
deelnemen vanaf het apparaat van hun keuze en overal en nergens te kunnen werken. 
Volgens onderzoek verricht voor Harvard Business Review staat een grote meerderheid 
van succesvolle bedrijven hun werknemers toe om privétechnologie, vooral mobiele 
apparaten, voor het werk te gebruiken.

van succesvolle bedrijven staat werknemers toe om 
hun eigen mobiele apparaten te gebruiken.360% 

1 GenslerOnWork: ‘A Workplace Designed for the Innovation Economy’, 2016. 
2 CNBC: ‘The new generation would take a pay cut for these job perks’, mei 2017.
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INNOVEREN
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Innovatieve 
culturen 
ontstaan 
alleen 
wanneer 
je ze laat 
ontstaan 

Wanneer u geen risico’s neemt, doet u niets 
disruptiefs. 

Dat betekent dat leidinggevenden een bonus 
beschikbaar moeten maken voor het creëren van 
mogelijkheden om concepten en meningen te delen, 
te brainstormen, te visualiseren en dromen, hoe 
klein of radicaal die dromen ook mogen lijken. Door 
de juiste omgeving te creëren, krijgt u een stroom 
ideeën die wellicht de volgende Lyft, Airbnb of 
Warby Parker vormen. 

“We vertellen werknemers dat we een 
bedrijf willen zijn dat voortdurend innoveert. 
Zonder ophouden. Het moet in alles zitten 
wat we doen. Dat betekent dat een aantal 
van de dingen die we gaan doen, niet zullen 
werken – en dat geeft niet.”4

 

– David Ko, President en COO, Rally Health

Innovatie moet in het DNA van het bedrijf  
zitten.

Volgens Tech At Bloomberg “verkent Warby Parker  
voortdurend nieuwe technologieën om de 
klantervaring te verbeteren, waaronder de 
mogelijkheid een app te ontwikkelen waarmee het 
gezichtsvermogen kan worden gemeten en andere 
oogtests kunnen worden afgenomen  
met een mobiel apparaat.”5

“We denken vaak na over wat het inhoudt 
om een disruptief bedrijf te zijn. De vraag 
is: hoe blijven we een disruptief bedrijf? 
Hoe creëer je een cultuur van innovatie? De 
eerste manier is echt vragen om innovatie. 
Veel bedrijven verwachten of vragen niet 
dat hun teamleden met ideeën komen. Wij 
eisen het.”

 

– Neil Blumenthal, medeoprichter van Warby Parker

4 PA Consulting Group, ‘Innovation Matters: New Innovation Research’, 2017. 
5 ‘How Warby Parker Is Turning Affordable Eyewear into a Long-Lasting Legacy’, Tech At Bloomberg, december 2016.

“” “”
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Hoewel de huidige technologie is ontworpen om ons 24x7 
verbonden te houden, kan het personen en informatie in feite 
ook in silo’s plaatsen.

Voor de volgende Lyft, Airbnb of Warby 
Parker is innovatie van hetzelfde belang 
als de mogelijkheid om ideeën te delen 
en er als een team aan te weken. 

In een wereld van BYOD-technologie kunnen incompatibiliteit van apps en apparaten de 
communicatie verstoren, en de problemen worden erger wanneer wordt geprobeerd om ze 
te integreren. Het resultaat is dat mogelijk waardevolle apps en services meer complexiteit 
creëren in plaats van dat ze sterkere samenwerking tussen teams bewerkstelligen.

Innovators die overal en nergens werken, hebben een oplossing nodig die is gericht op 
mensen, niet op technologie. Een oplossing die biedt wat nodig is om in deze nieuwe 
situatie teams samen te brengen. Technologie die is ontwikkeld om technologie uit de 
weg te halen. Die integreert ongeacht de tools die we gebruiken. Die ons in staat stelt te 
verbinden, te handelen en te communiceren als de echte mensen die wij zijn.
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SAMENWERKEN
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In een recent rapport 
van Gartner werd Cisco 
geïdentificeerd als leider 
in vijf op samenwerking 
gebaseerde Gartner 
Magic Quadrants, 
waaronder 
webconferencing en 
groepsvideosystemen.

Innoveer en 
geef waar dan 
ook vandaan 
leiding, met 
Cisco Webex 
Teams

Samenwerking geoptimaliseerd 

Nu kunt u beter samenwerken, alsof u fysiek aanwezig bent, via ieder 
apparaat. Met duidelijke, heldere videovergaderingen voelt het voor iedereen 
alsof ze aan dezelfde tafel zitten. Iedereen kan bijdragen aan het creëren en 
vormen van ideeën op een digitaal whiteboard in de ruimte, op hun apparaten 
of in hun eigen tijd. Teamleden kunnen verbonden blijven en even eenvoudig 
blijven samenwerken als wanneer ze bij elkaars bureau langsgaan, zelfs als 
ze zich op duizenden kilometers afstand bevinden. 

Hoe ontstaat de allerbeste samenwerking?  
Met Cisco Webex Teams.

Het is tijd om samenwerking te maken wat het zou moeten zijn: intuïtief. 

Met Cisco Webex Teams kunnen teams elkaar doorlopend ontmoeten en samen creëren en communiceren, op 
één gebruiksvriendelijk platform. Hulpmiddelen passen zich aan, zodat de teams dat niet hoeven te doen. Dezelfde 
golflengte? Iedereen zit erop, ongeacht de apparaten of apps die ze graag gebruiken of waar ze zijn. 

Innovatie en werk gaan door, ook nadat een vergadering stopt. En iedereen geniet van een buitengewone ervaring 
met beveiliging van enterpriseklasse, ook als het bedrijf opschaalt.

“We moeten ermee ophouden om het concept van een ‘vergadering’ te laten bepalen hoe 
we contact hebben en wanneer. Samenwerking berust op continuïteit en kan niet in brokken 
worden verdeeld door iemand die een ruimte reserveert of een agenda opstelt. Vergaderen 
is een deel van een organische, voortdurende verbinding tussen mensen. De beste 
vergaderingen eindigen nooit.”

               – Rowan Trollope, Senior Vice President en General Manager voor Applications bij Cisco

“”
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Verbind 
zonder 
concessies

Nu kunt u echt serieus werken op uw mobiele apparaat, net zoals u dit op kantoor zou doen. Planning, schermdeling 
en ruisonderdrukking werken even soepel op een smartphone als op een in-room systeem. Met Cisco Webex Teams 
kunt u werk verplaatsen van fysieke naar virtuele ruimtes, zodat u altijd zicht houdt op wat er gebeurt. Van de auto tot 
de vergaderruimte: iedereen profiteert van dezelfde constante ervaring zonder concessies – via de telefoon, browser, 
een mobiel apparaat of bekroonde Cisco-apparaten voor de desktop en de vergaderruimte. 

Teken op whiteboards, deel bestanden, beleg vergaderingen, houd videogesprekken, deel schermen en meer. En 
verzeker u ervan dat uw gasten van dezelfde uitstekende kwaliteit genieten als uw teamleden op kantoor. Met Webex 
Teams zijn alle apps en besturingssystemen welkom, waaronder bestaande samenwerkingstools zodat u de vaart erin 
kunt houden.

Bestanden Whiteboarden Bellen Taken
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Geef werknemers de keuzemogelijkheden die ze willen, terwijl de aanschaf, de 
implementatie en het beheer eenvoudig worden voor IT. 

Flexibiliteit 
om uw 
bedrijf 
verder te 
helpen

Van een enkele beheerconsole tot apparaten die binnen enkele minuten worden geactiveerd en verbinding maken (en 
automatisch worden bijgewerkt): Webex Teams geeft IT de gelegenheid om zich te concentreren op andere prioriteiten. Met 
ingebouwde integraties kan IT eenvoudig bestaande agenda’s, planners en telefoonsystemen overzetten naar Webex Teams. 
Gebruikers kunnen de bestanden, meldingen en documenten die ze zoeken ontvangen zonder hun Webex Team-ruimtes te 
verlaten. 

En besluitvormers binnen het bedrijf kunnen echte ROI zien, verbeterd door een pay-as-you-go abonnement. Achter dit alles 
biedt de meest geavanceerde beveiligingsarchitectuur binnen de branche end-to-end encryptie om te helpen gegevens 
privé te houden: zelfs Cisco kan niet meelezen. Het wereldwijde netwerk van Cisco ondersteunt krachtige hulpmiddelen voor 
naleving, zelfs wanneer er gasten aanwezig zijn. 

De veelzijdige analyses 
die Cisco levert, bieden 
zakelijk inzicht en een 
buitengewone ervaring 
op elke schaal.
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Vergaderingen
Benut uw tijd optimaal.

Breng mensen samen voor doorlopende samenwerking, overal vandaan, via elk 
apparaat met Cisco Webex Teams-vergaderingen. Deel ideeën en krijg dingen 
gedaan voor, tijdens en na de vergadering in één doorlopend werkproces 
in uw eigen virtuele vergaderruimte. Cisco Webex Teams-vergaderingen 
worden ondersteund door Webex®, de internationale leider in web- en 
videoconferencing. U kunt vergaderingen plannen en bijwonen voor maximaal 
200 deelnemers binnen de Cisco Webex Teams-app of via Microsoft Outlook. 
Of u kunt op elk moment aan kleinere vergaderingen deelnemen. Begin de 
conversatie voordat de vergadering start en houd deze naderhand gaande 
door bestanden en aantekeningen te delen en actiepunten aan te pakken in uw 
Webex Teams-ruimte.

Cisco Webex Teams:  
een uitgebreide  
collaboration-ervaring
Cisco Webex Teams-ruimtes  
Eén plaats voor alles

Blijf georganiseerd door een Cisco Webex Teams-ruimte 
aan te maken voor ieder project. Nodig samenwerkers uit, 
stuur berichten, deel informatie en start zelfs geplande of 
spontane vergaderingen vanuit de ruimte, met hoogwaardige 
videoconferencing en geavanceerde functies zoals whiteboarding.

“We blijven heel veel innovatie rond het verbinden van 
mensen stimuleren.”
–  Chuck Robbins, voorzitter e n CEO van Cisco

“”
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Messaging
Krijg dingen in real time voor elkaar. 
 

Met always-on, beveiligde messaging voor teams en bestandsdeling vanaf elk apparaat 
wordt het eenvoudig om informatie te delen en realtime discussies te hebben die de 
besluitvorming versnellen. Met Cisco Webex Teams bevinden uw berichten en bestanden 
zich in dezelfde ruimte als waar u uw vergaderingen start. U kunt ook privéberichten sturen 
naar één persoon of een groepsdiscussie starten.

Bellen
Bereik iedereen overal vandaan.

Overleggen is eenvoudig, altijd en via elk apparaat. Cisco Webex Teams bevat 
een cloudgebaseerd telefoonsysteem: een geïntegreerde bedrijfstelefoon met 
HD spraak- en videobellen voor desktop en mobiel. Beantwoord en start overal 
gesprekken met de Cisco Webex Teams-app of uw bureautelefoon. Uw lijst met 
contactpersonen en uw belgeschiedenis worden gesynchroniseerd op al uw 
apparaten, en uw voicemail is overal vandaan toegankelijk.

Bestandsdeling
Maak het eenvoudig om te delen – en te vinden.

Deel bestanden beveiligd en open ze moeiteloos op elk apparaat. 
Teamleden kunnen zelfs items bekijken en direct feedback leveren via 
Cisco Webex Teams-berichten. In plaats van opmerkingen te volgen via 
meerdere e-mailreacties worden ze in één plek opgeslagen in de Cisco 
Webex Teams-ruimte.
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Whiteboarding
Betrek uw team.

Met de functionaliteit voor whiteboarding met meerdere deelnemers 
kunnen teamleden ideeën vastleggen terwijl ze gelijktijdig in de 
Cisco Webex Teams-app en op het Cisco Webex Board werken. 
De mogelijkheid om zowel hun muis als hun aanraakscherm te 
gebruiken biedt gebruikers ultieme flexibiliteit en locatiekeuze. De 
whiteboardbestanden en -content bevinden zich in Cisco Webex Teams-
ruimte en de tekeningen kunnen worden opgeslagen voor later of na de 
vergadering worden aangevuld.

De besluitvorming  
voor een PR-bedrijf 
versnellen – Hoe 
vermindert een 
wereldwijde organisatie 
in public relations en 
marketingcommunicatie 
de tijd voor 
ontwerpevaluatie 
en goedkeuring met 
50%? Zie hoe Golin 
gebruikmaakt van Cisco 
Webex Teams voor 
snellere besluitvorming 
en grotere 
wendbaarheid.

Cisco Webex Board
Intuïtief ontwerp.

Met Cisco Webex Board wordt het eenvoudiger dan ooit tevoren om een team te betrekken 
en dingen voor elkaar te krijgen. Cisco Webex Board is een optioneel apparaat dat de Cisco 
Webex Teams-ervaring verbetert doordat vergaderruimtes een vloeiende overgang tussen 
fysieke en virtuele ruimtes bieden. 

Met de nabijheidsfunctie van Cisco Webex Teams herkent Cisco Webex Board de Cisco 
Webex Teams-gebruikers in de ruimte en verbindt hen automatisch, zonder dat er kabels 
nodig zijn. Het op aanraking gebaseerde, alles-in-één samenwerkingsapparaat combineert 
draadloos presenteren, digitale whiteboarding en videoconferencing. Gebruikers kunnen 
gelijktijdig met hun muis of aanraakscherm tekenen, vanuit elke Cisco Webex Teams-app en 
op het Cisco Webex Board, voor maximale flexibiliteit en keuze van locatie. 

Bestanden en content bevinden zich in teamruimtes, en de tekeningen kunnen worden 
opgeslagen voor toekomstige discussies binnen die speciale ruimte. Al deze flexibiliteit gaat 
gepaard met sterk beveiligde, end-to-end encryptie.

Bekijk de casestudy
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Samenwerkingsservices voor een intuïtievere manier van werken

Advise and 
Implement
Samenwerkingsservices voor  
Webex Teams
Helpt bij de validatie van use cases en  
de evaluatie van Webex Teams in een 
pilotomgeving, naast de ondersteuning 
van de implementatie in de gehele 
onderneming.

Samenwerkingsservices voor Webex 
Meetings
Biedt een volledig beheerd proces 
om een geïntegreerde Webex-
conferencingoplossing te ontwerpen, 
ontwikkelen en implementeren.

Samenwerkingsstrategie en 
roadmapservices
Zet u op het traject om door 
samenwerking te komen tot een Cisco 
Collaboration-visie en -strategie. 
Biedt een actieplan en aanbevelingen 
om activiteiten gericht op mensen, 
processen en technologie op één lijn 
te krijgen, met het doel de gewenste 
bedrijfsresultaten te behalen met hun 
investering in samenwerking.

Beheren
Beheerde services voor 
samenwerking
Cisco beheert de 
infrastructuur van uw 
samenwerkingsoplossing 
via doorlopende bewaking 
en beheer helpt u een 
consistente, hoogwaardige 
samenwerkingservaring 
te leveren aan uw 
eindgebruikers, zodat u zich 
kunt richten op uw bedrijf.

Optimalisatie
Bedrijfskritische services 
voor samenwerking
De optimalisatieservices 
van de volgende generatie 
combineren onze 
ongeëvenaarde expertise 
in engineering met 
geïntegreerde analyses 
en automatisering zodat u 
kansen kunt voorspellen, 
risico’s kunt risico’s 
kunt beperken en uw 
weg kunt vinden langs 
belangrijke technologische 
ontwikkelingen.

Technisch
Softwareondersteuning voor 
samenwerking
Maak gebruik van 
softwareondersteuning  
om nieuwe technologieën 
snel te onboarden en te 
adopteren en profiteer 
van alle voordelen van 
uw softwareoplossingen 
van Cisco om uw zakelijke 
doelstellingen te versnellen.

Oplossingsondersteuning 
voor samenwerking
Cisco Solution Support 
helpt u met vertrouwen 
te innoveren, de focus te 
houden op uw bedrijf en 
oplossingsbetrouwbaarheid 
te behouden door 
gecentraliseerde 
ondersteuning te bieden 
voor uw omgeving met 
meerdere leveranciers. 
Onze oplossingsexperts 
zijn verantwoordelijk voor 
casebeheer, ongeacht de 
locatie, voor een snellere 
oplossing.

Training
CCNA-certificering
Ontwikkel en verbeter 
uw samenwerkings- en 
videovaardigheden in 
overeenstemming met het 
samengaan van spraak-, 
video-, gegevens- en 
mobiele toepassingen, 
met een op functierollen 
toegespitst trainings- en 
certificeringsprogramma

CCNP-certificering
Gebruik dit certificerings- 
programma om verbeterde 
samenwerkingsvaardigheden 
te ontwikkelen in het 
ontwerpen, implementeren, 
configureren en de 
probleemoplossing van 
toepassingen, apparaten 
en netwerken van Cisco 
Collaboration en Unified 
Communications.
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Cisco Webex App Hub
Werk slimmer en sneller.

Cisco Webex App Hub is een voortdurend groeiende 
catalogus van integraties en bots die aan Webex Teams 
kunnen worden toegevoegd om bedrijfsresultaten te 
versnellen voor gebruikers en bedrijven van elke omvang. 
Messaging en bots vertegenwoordigen de volgende fase 
in communicatietechnologie. Cisco Webex App Hub is 
uw bron voor integraties en bots om uw Cisco Webex 
Teams-ervaring aan te passen. U kunt profiteren van 
kant-en-klare integraties en bots binnen het platform of u 
kunt uw eigen aangepaste oplossingen creëren met Cisco 
Webex voor ontwikkelaars.

Cisco Webex  
voor ontwikkelaars
Breid de Cisco Webex  
Teams-ervaring uit.

Cisco Webex voor ontwikkelaars biedt sterke, open 
API’s zodat ontwikkelaars innovatieve en nuttige apps 
kunnen ontwikkelen die de waarde van Cisco Webex 
Teams vergroten. Geen enkele andere oplossing brengt 
zoveel aspecten van samenwerking bij elkaar in één 
enkel platform, en dit creëert vele mogelijkheden voor 
ontwikkelaars. Onze software development kits zijn 
beschikbaar voor gangbare talen en platforms om de 
ontwikkeling te versnellen, en er komen er nog meer bij.
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Cisco Collaboration  
Flex Plan
Hoe wilt u werken?

Eén eenvoudig plan dat is aangepast aan al uw 
behoeften in samenwerking

Het Cisco Collaboration Flex Plan stelt u in staat het juiste 
abonnement voor uw bedrijf te kiezen, uw aankopen te 
vereenvoudigen, flexibiliteit te verhogen en budgetten 
te stroomlijnen. Er zijn twee opties beschikbaar en beide 
omvatten technische ondersteuning:

•  Abonnementen op aantal werknemers, die 
vergaderingen, berichten en spraakoproepen 
beschikbaar maken voor alle werknemers

•  Gedeelde vergaderingsabonnementen voor in-room 
en desktopapparaten, om u op weg te helpen met 
videovergaderingen

Cisco Webex Teams wordt nu geleverd bij  
ieder Cisco Webex Meetings-abonnement. 
Voor, tijdens en na de vergadering werken ze 
beter samen.
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DE TOEKOMST
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van Fortune 500-bedrijven 
gebruikt Cisco-

samenwerkingsoplossingen 
met videomogelijkheden.

95% 

De beste ervaring in 
samenwerken, zowel  
nu als in de toekomst
De rol van technologie in de markt is om grote ideeën en 
innovatieculturen te ondersteunen en te inspireren. Cisco streeft ernaar 
de samenwerkingsrevolutie aan te voeren, nu en in de toekomst. 
De digitale transformatie zal nieuwe manieren van werken blijven 
stimuleren. Cisco zal aan de frontlinie blijven staan van toekomstige 
doorbraken, met een visie die zich uitstrekt voorbij innovaties binnen het 
bedrijf, want de beste ideeën kunnen overal ontstaan. 

Ongeacht wie er meedoet of hoeveel teams er tegelijk werken, kunnen 
ze allemaal hetzelfde prestatie- en beveiligingsniveau verwachten 
om zich te kunnen concentreren, verbonden te blijven, te worden 
geïnspireerd en te innoveren, zonder te hoeven afremmen of nog eens 
na te denken. Samenwerking, ja. Concessies, nee.

Cisco Webex is de meest toegepaste en 
vertrouwde vergaderservice op de markt.

27+ 
miljoen gehoste 
vergaderingen 

per maand

5+ 
miljard vergader- 

minuten 
wereldwijd  
per maand

113+
miljoen 

deelnemers aan 
vergaderingen  

per maand

19
Red Dot  

Design Awards
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We herdenken  
een vernieuwer
In 2015 werkte Cisco in het 
VK samen met de Australische 
University of New South Wales om 
Stephen Hawking, de bekende 
natuurkundige en kosmoloog, als 
hologram virtueel naar het Sydney 
Opera House te brengen voor een 
gastlezing. Ann Mossop, Head 
of Talks and Ideas bij het Sydney 
Opera House, omschreef de lezing 
als een technologische primeur 
voor Australië.

https://mashable.com/2015/04/25/stephen-hawking-hologram/#_jrezEEMyiqp

https://gblogs.cisco.com/uki/cisco-telepresence-live-streams-stephen-hawking-
hologram-in-vision-of-the-future/
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Facebook-f     LinkedIn-in     Twitter

Cisco Webex Teams
Maak het hier. Pak het daar op. Deel het overal.

Praat niet alleen over innovatie – zorg dat het gebeurt.

Probeer Webex Teams  
vandaag nog

https://www.facebook.com/CiscoCollab/
https://www.linkedin.com/showcase/cisco-collaboration/
https://twitter.com/ciscocollab
www.cisco.com/webex

