Workplace as a Service
ALLES WAT UW MEDEWERKERS VAN HUN
DIGITALE WERKPLEK VERWACHTEN

De werkplek is aan verandering toe
De moderne werkplek, geen bedrijf ontsnapt eraan. Iedere medewerker heeft nood
aan een digitale werkplek die helpt om productief te zijn en efficiënt samen te
werken. We werken niet alleen digitaal, we doen dat ook meer en meer buiten
het klassieke kantoor en buiten de klassieke kantooruren om de balans tussen
werk en vrije tijd te optimaliseren. Daarvoor hebben we niet alleen de juiste
toestellen nodig, maar ook de juiste tools en liefst ook de juiste ondersteuning.
De aankoop, de configuratie en het beheer van al die hardware en software maakt
Realdolmen eenvoudig met Workplace as a Service (WpaaS).

Stel zelf uw pakket samen
Workplace as a Service omvat alles wat uw medewerkers van een digitale
werkplek verwachten: premium hardware, software en alle bijbehorende diensten.
Samen met partners Dell, HP, Lenovo en Microsoft heeft Realdolmen een aanbod
uitgewerkt waarbij u deze oplossing als een dienst kan afnemen. In een flexibel
pay-as-you-use-model huurt u de toestellen met software en services die passen
bij het profiel van uw medewerkers. Desk-centric of always on the go? Stel zelf uw
pakket samen en schaal eenvoudig op en af op basis van uw noden.

Een menu met voor ieder wat wils
WpaaS bestaat uit vijf verschillende smaken: basic, essential, convenient,
assured en innovative. U kunt uw pakket flexibel samenstellen op basis van uw
noden. Van eenvoudig device lifecycle management tot volledige ontzorging met
change management, u kiest en betaalt voor wat u nodig heeft.

In 5 stappen naar Workplace as a Service
WpaaS integreren in uw organisatie verloopt stap voor stap. Iedere stap in het
proces is belangrijk voor het welslagen van het project. Wij staan tot uw dienst om
dit menu mee te begeleiden.
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WpaaS, niets dan voordelen
Voor de medewerker
•
•
•
•

hoogtechnologische en gepersonaliseerde toestellen
naadloos schakelen tussen verschillende toestellen:
desktop, laptop, tablet en smartphone
vlotte samenwerking met collega’s, verbeterde productiviteit
ondersteuning bij problemen

Voor de CIO
•
•
•
•

een ruim aanbod aan toestellen voor de medewerker,
zonder risico op wildgroei
financiële voorspelbaarheid: pay-per-use laat toe om
hardware en software nauwkeurig te budgetteren
operationele efficiëntie: geen nood aan eigen expertise voor
de support en onderhoud van de diversiteit aan toestellen
een veilige werkomgeving: geen risico op dataverlies

Voor de CFO
•
•

financiële voorspelbaarheid en efficiënter kostenbeheer
innovatie: de CFO (die mee verantwoordelijk is voor IT)
ondersteunt mee de digitale transformatie van het bedrijf

Voor de CHRO
•
•
•
•

een goede, aangepaste digitale workplace draagt bij tot de
tevredenheid van de medewerkers
extra incentive bij het aantrekken van nieuwe medewerkers
essentieel voor de ontwikkeling van medewerkers
onmisbaar voor de goede werking en ondersteuning van de
business

Ga voor totale ontzorging
Hoe tegemoetkomen aan de hoge
eisen van uw werknemers op het vlak
van technologische werkplek én het
beheersbaar houden voor uw IT’ers zodat
ze nog tijd hebben om te focussen op uw
corebusiness? Workplace as a Service
biedt een antwoord op al deze uitdagingen.

Meer info?
Neem contact op met onze experts,
dan brengen we samen met u
uw behoeften in kaart en tekenen
we een oplossing uit die volledig
aansluit bij wat uw organisatie en
uw medewerkers nodig hebben.

wpaas@realdolmen.com
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We nemen onze oplossingen graag
met u door tijdens een BaaS, Breakfast
as a Service. Vraag er een aan via
www.realdolmen.com/nl/baas. Onze
expert zorgt voor ontbijt en brengt u
volledig op de hoogte over wat WpaaS
van Realdolmen voor uw organisatie
kan betekenen.

