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WERKEN OP AFSTAND  
ER ZIJN ZONDER 
AANWEZIG TE ZIJN...

Ook los van recente reisproblemen, zijn bedrijven op zoek naar
oplossingen om het reizen van werknemers te verminderen,
maar tegelijkertijd te zorgen dat de samenwerking en het
belangrijke gevoel van verbondenheid door face-to-face
vergaderingen op niveau blijft. De opkomst van nieuwe,
betaalbare communicatieoplossingen - zoals cloudgebaseerde
videoconferenties, cloud-spraak en bestandssamenwerking,
heeft gevolgen gehad voor de manier waarop mensen werken;
de aanpak van kosten- en productiviteitsbelangen van
werkgevers, en toenemende wensen/verwachtingen bij
werknemers voor meer flexibiliteit in werkplekkeuze.

TELEWERKEN WORDT STEEDS NORMALER
De mogelijkheid tot telewerken is wellicht belangrijker voor
werknemers dan hun salaris. Uit een enquête onder sollici- 
tanten bleek dat 40% werkflexibiliteit bovenaan zet bij
carrièrebeslissingen. Behalve deze voorkeur bij werknemers,
zien organisaties ook de voordelen. Meer telewerken zal de
benodigde ruimte en dus de overhead verminderen. Ook de
keuze uit kandidaten wordt breder, door het vervallen van de
factor woon/werkverkeer. Flexibiliteit kan ook zorgen dat
werknemers langer bij een bedrijf blijven, door een betere
werk/privé-balans. Telewerken kan ook effect hebben op
ziekteverzuim: een thuiswerkoptie zorgt voor behoud van
productiviteit en er bestaat minder risico op overdracht van
besmettelijke ziektes.

Bedrijven zijn op zoek naar technologie waardoor verspreid
werkende teams optimaal kunnen functioneren. En de
meest kritische daarvan is een communicatiesysteem dat
consistent, gebruiksvriendelijk en budgetvriendelijk is.

CLOUD-COMMUNICATIE IS  
ONMISBAAR VOOR TELEWERKERS
Waar ze ook zijn, hebben uw medewerkers een betrouwbare 
en handige manier om te communiceren nodig. Een cloud- 
communicatie- en samenwerkingsplatform met zakelijke
telefoons/spraak, videoconferenties, chat, bestandsdeling en
archivering, en nog veel meer, maakt telewerken efficiënt,
betrouwbaar en productief, door altijd en overal contact met
collega's en klanten. Ook samenwerken aan projecten door
instant videoconferentie, bestanden delen en samen in
realtime bewerken en opmerkingen toevoegen. Dit was
voorheen beperkt tot de vergadertafel. Nu biedt deze
flexibiliteit uw team een manier om efficiënter en effectiever te
werken. Het is ook buitengewoon betaalbaar. In tegenstelling
tot telefoonsystemen, waarvoor speciale apparatuur en
hardware nodig is, zijn hiervoor alleen een betrouwbare
internetverbinding en een desktop, laptop, tablet of mobiele
telefoon nodig.



UNIVERGE BLUE® CONNECT 
ER ZIJN ZONDER AANWEZIG TE ZIJN...

MEER VOORDELEN VAN CLOUDCOMMUNICATIE VOOR TELEWERKERS

Werken onderweg 
Met Cloudcommunicatieoplossingen kunnen werknemers onderweg zijn, wat vooral aantrekkelijk is voor 
mensen in functies zoals sales, waar reizen gewoonlijk inherent is. Met de cloud heeft men toegang tot dezelfde 
communicatiemiddelen als thuis of op kantoor. Cloudsystemen kunnen integreren met smartphones, zodat  
gebruikers toegang houden tot inkomende telefoontjes, nieuwe taken en meer.

Centrale informatie-hub 
Een van de grootste hindernissen voor telewerkers is het vaststellen van een centraal punt voor informatie. 
Met het organiseren van documenten en data op een cloud communicatieplatform is er de mogelijkheid om dit te 
doen. De toegankelijkheid tot één informatiebron voorkomt alle e-mailcommunicatie, zoals wanneer documenten 
door iedereen apart worden bewerkt. Met een centrale hub mis je geen bewerkingen of opmerkingen en ervaar je 
meer naadloze workflows.

Verbeterde productiviteit 
Cloudcommunicatieplatforms zijn ontworpen om werknemers te helpen sneller meer gedaan te krijgen. Ze maken 
directe communicatie mogelijk, zodat teamleden sneller feedback krijgen en sneller beslissingen kunnen nemen. 
Er is ook de factor tijd. Als een werknemer de mogelijkheid heeft om een paar dagen per week thuis te werken, hoeft 
hij niet meer te reizen. Ze hebben meer tijd om zich zonder afleiding op projecten te concentreren.

Betere betrouwbaarheid 
Met oplossingen voor cloudcommunicatie krijgt u een veel betere communicatiekwaliteit en betrouwbaarheid. Omdat 
het in de cloud werkt, bestaat er geen risico van buiten gebruik raken vanwege hardwarestoringen. Bovendien hebben 
de meeste cloudproviders sterke uptime-percentages en kunnen ze bij storing gesprekken omleiden.

Verbeterde beveiliging
De cloud is een zeer veilige manier om te communiceren en gegevens te delen. De gegevens blijven privé en veilig 
in een door SOC 2 gecontroleerde cloud. Het systeem wordt altijd bijgewerkt naar de nieuwste versie, waardoor 
cyberaanvallen worden belemmerd. Doordat uw medewerkers toegang tot hun cloudplatform krijgen via VPN, kunt 
u verzekerd zijn, dat alles binnen uw beschermde omgeving blijft, zonder zorgen of een internetbron een beveiligd 
netwerk is.

Het faciliteren van verspreid werkende werknemers door cloudoplossingen is een win-win voor alle partijen. Ontdek waarom 
cloudcommunicatieoplossingen ideaal zijn voor het opzetten of ondersteunen van telewerkende teams door meer informatie  
over UNIVERGE BLUE® CONNECT.
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