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Factsheet

Productiviteit en mobiliteit.

UW KLANT OVERAL 
‘IN BUSINESS’.

DE UITDAGINGEN VAN MOBILITY.
HIER LOPEN UW KLANTEN TEGENAAN.
Werknemers werken in toenemende mate mobiel. 
Dankzij de cloud kunnen ze met behulp van de juiste 
tools op iedere locatie en ieder tijdstip aan het werk. 
Dat vergroot hun productiviteit en verbetert de balans 
tussen werk en privé. Bij het faciliteren van mobiel 
werken kunnen uw klanten echter tegen allerlei  
uitdagingen aanlopen. Belangrijke uitdagingen zijn:

1. Selecteren van de juiste tools en software
Werknemers zijn vandaag de dag vaak onderweg 
en willen op ieder moment aan de slag kunnen. Uw 
klanten zoeken de juiste tools en software om deze 
mobiliteit mogelijk te maken.

2. Mobiel vergaderen mogelijk maken
Doordat medewerkers op iedere locatie aan de slag 
kunnen, zijn ze minder vaak op kantoor aanwezig. Dit 

maakt het inplannen van besprekingen een uitdaging. 
Uw klanten willen medewerkers daarom op afstand 
laten deelnemen aan vergaderingen.

3. De toegang tot systemen en data beveiligen
Mobiel werken betekent dat relevante bedrijfsdata 
overal beschikbaar moeten zijn. Dat moet wel op  
een veilige manier gebeuren, want op diefstal van  
gegevens of een datalek zit niemand te wachten.

4. Eigen apparatuur van werknemers toestaan
Medewerkers nemen allerlei mobiele devices mee 
naar de werkvloer en hebben hiermee mogelijk 
toegang tot privacygevoelige bedrijfs- en persoons-
gegevens. Dat betekent dat uw klant ook deze appa-
raten moet onderwerpen aan beveiligingsmaatregelen. 
Anders bestaat bijvoorbeeld bij diefstal of verlies van 
het apparaat het risico dat gegevens in verkeerde 
handen vallen.

Het verhogen van de productiviteit is voor vrijwel ieder bedrijf een speerpunt. Mobiel werken is een van de 
manieren om dit mogelijk te maken. Dit brengt echter wel allerlei uitdagingen met zich mee waar klanten 
ondersteuning voor vragen. Met het portfolio van Tech Data voorziet u ze van de nodige support.
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MOBILITYPORTFOLIO VAN TECH DATA.
DE JUISTE TOOLS VOOR OPTIMALE PRODUCTIVITEIT.
Met het brede productiviteits- en mobilityportfolio van 
Tech Data heeft u een antwoord op deze en ande-
re uitdagingen. Met onze oplossingen ondersteunt u 
klanten onder meer bij:

1. Probleemloos mobiel werken
Met de applicaties en oplossingen van onze vendoren 
zijn werknemers op iedere locatie volwaardig produc-
tief. Een productiviteitsoplossing als Office 365 biedt 
bijvoorbeeld naadloze toegang tot documenten in de 
cloud.

2. Online vergaderen
Met de videochat- en collaborationsoftware van Tech 
Data kunnen medewerkers vanaf iedere locatie deel-
nemen aan besprekingen. Op die manier besparen 
organisaties bovendien fors op reiskosten.

3. Beveiligde toegang tot bedrijfsdata
Met de productiviteits- en mobiliteitsoplossingen van 
Tech Data biedt u klanten de zekerheid dat de toegang 
tot hun bedrijfsdata goed is beveiligd. De oplossingen 
van onze cloudvendoren voldoen namelijk aan de 
strengste security-eisen.

 WIJ LEVEREN TOOLS VAN ONDER MEER:
 • Cisco
 • Citrix
 • IBM
 • Microsoft
 • Oracle
 • SoftApp Distribution 

4. Centraal beheer van mobiele apparaten
Met de Mobile Device Management (MDM)-oplossin-
gen van Tech Data kunt u alle apparaten op de werk-
vloer centraal beheren. Hierdoor verkleint u mobiele 
risico’s, bijvoorbeeld op een datalek bij diefstal of 
verlies van devices.

Met het brede portfolio van Tech Data biedt u uw klant 
ondersteuning bij alle uitdagingen op het gebied van 
mobiliteit en productiviteit. Benieuwd hoe u met deze 
oplossingen een specifiek vraagstuk oplost? Wij den-
ken graag met u mee! Neem contact met ons op voor 
meer informatie.

MET DE OPLOSSINGEN VAN TECH DATA BIEDT  
U KLANTEN DE JUISTE TOOLS OM DE PRODUC
TIVITEIT VAN HUN WERKNEMERS TE VERGROTEN.
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