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Werken waar en wanneer je maar wilt. Voor veel medewerkers is flexibel werken een alsmaar groter 
wordende wens. En voor medewerkers die veel voor het bedrijf op pad zijn, zelfs een must. Maar hoe 
zorg je dat medewerkers op locatie zo efficiënt mogelijk kunnen werken zonder dat je de kans loopt 
dat de bedrijfsdata op straat ligt? Kortom, hoe gebruik je de techniek optimaal voor het  
ondersteunen van je operationele processen?  
 
In Nederland komen legio medewerkers niet meer dagelijks op kantoor. Toch wil je dat deze groep  
medewerkers direct toegang heeft tot je bedrijfsnetwerk om efficiënt te kunnen werken. Denk bijvoorbeeld 
aan de zorgmedewerker die na een cliëntbezoek direct het dossier bijwerkt of de energiemonteur die de 
melding kan sluiten na het oplossen van een storing.  

Het ligt voor de hand om deze groep firstline workers een device te geven waar ze op locatie direct mee 
kunnen werken. Toch is dit vaak maar een deel van de oplossing. Eigenlijk wil je je medewerkers een  
complete mobiele werkplek bieden. Een werkplek waar medewerkers niet afhankelijk zijn van wifi en waar ze 
toegang krijgen tot alle bedrijfsapplicaties. En niet onbelangrijk: een werkplek waar je medewerkers zonder 
moeilijke cursussen direct mee aan de slag kunnen en waar jij erop kunt vertrouwen dat de beveiliging van 
je bedrijfsnetwerk niet in het geding is.  

”Eigenlijk wil je je medewerkers een complete mobiele werkplek  
bieden. Een werkplek waar medewerkers niet afhankelijk zijn van wifi 
en waar ze toegang krijgen tot alle bedrijfsapplicaties.” 
 
 
Overal veilig werken
 
Met de juiste mobiele werkplek maak je de veiligheid en snelheid van de connectiviteit op kantoor ook 
beschikbaar voor de mensen die daar niet dagelijks zijn. Neem bijvoorbeeld de firstline workers. De mensen 
waar klanten het eerste contact mee hebben, die jouw bedrijf naar buiten toe vertegenwoordigen en die 
van grote invloed zijn op de merkbeleving van je organisatie. Het zijn de mensen waarvan je niet wil dat ze 
op potentieel onveilige openbare wifi-netwerken moeten vertrouwen om bedrijfsgevoelige informatie in te 
voeren in het systeem. Niet alleen brengt dat een reële kans op reputatieschade met zich mee, het maakt 
het werk er voor je medewerkers ook simpelweg niet leuker op. Als je bijvoorbeeld moet registreren hoe 
je een bepaalde storing hebt opgelost of welke vervolgactie nodig is bij een specifieke klant, dan wil je die 
informatie snel en zonder gedoe kunnen invoeren. Extra vervelend dus als de technologie, in de vorm van 
een goede internetverbinding, niet meewerkt.  
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Met de Microsoft Surface Pro LTE krijgen medewerkers het gemak van een tablet en de volledigheid van 
een laptop. Het device is handzaam en licht, maar krachtig genoeg om te dienen als complete mobiele 
werkplek. Zonder concessies. Online bedrijfsnetwerken zijn veilig en moeiteloos te bereiken dankzij de  
geavanceerde LTE-technologie. Die maakt het mogelijk om altijd en overal verbinding te maken met de  
4G LTE-netwerken. Ideaal dus voor medewerkers die niet altijd binnen de veilige wifi-verbinding van de  
kantoormuren opereren.   Door jouw medewerkers te voorzien van een Surface Pro LTE weet je zeker dat zij 
altijd en overal verbinding kunnen maken en zo snel en efficiënt hun werk kunnen blijven doen. Prettig voor 
je medewerkers én je klant. 
 
Aanzetten en gaan 
 
De Surface Pro LTE is dus het ideale device voor medewerkers die geen vaste werkplek op kantoor hebben. 
Niet alleen vanwege de veilige en altijd toegankelijke LTE-verbinding, maar ook vanwege het gemak  
waarmee dit device te gebruiken is. Voor veel firstline workers is werken op een pc of laptop niet hun  
kernactiviteit. Contact onderhouden met klanten of creatieve oplossingen bedenken voor problemen, dat 
is waar hun kracht ligt. De administratieve kant van het werk, zoals het rapporteren van werkzaamheden of 
oplossingen, is voor velen iets dat ze snel achter de rug willen hebben. En door hen toegang te geven tot 
een laptop en tablet in één wordt dit een fluitje van een cent.   
 
Om je medewerkers te bevorderen met de mobiele werkplek aan de slag te gaan, is een herkenbare  
look-en-feel essentieel. Aangezien de Surface Pro LTE een lid is van de Microsoft-familie, is het device  
volledig compatible met Windows 10 en Office 365. En dit zorgt precies voor de herkenbaarheid waar je 
naar op zoek bent. Lijvige handleidingen of extra scholing is dan ook niet nodig. Het is slechts een kwestie 
van aanzetten en er kan mee gewerkt worden.   
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Maak jouw eigen mobiele werkplek  
 
Zoveel mensen, zoveel wensen én zoveel verschillende manieren van werken. Wanneer je zorgmedewerker 
aan de keukentafel in gesprek is met de cliënt worden er veel aantekeningen gemaakt. Een tablet waarop 
je direct met de Surface Pen notities kunt maken, is dan een prima alternatief voor pen en papier. Met als 
grote voordeel dat de aantekeningen ook direct in het dossier kunnen worden opgeslagen.  

En moet de energiemonteur een verslag tikken na een klantbezoek? Dan zijn een toetsenbord en een muis 
net even wat comfortabeler dan alles direct te moeten invoeren op het beeldscherm. Wanneer je wilt dat 
jouw firstline medewerkers zo efficiënt mogelijk kunnen werken en alles direct invoeren in hun mobiele 
werkplek is alleen het aanbieden van een device dus niet voldoende. Luister naar de wensen van je mede-
werkers en biedt hen de accessoires die hun werk eenvoudiger maken. Zo gebruik je de techniek optimaal 
om de operationele processen te ondersteunen.   

Dé basis voor moderne werkgevers 
 
Eenvoudig in gebruik en gegarandeerd altijd en overal een goede internetverbinding. Dat maakt de Surface 
Pro LTE de perfecte basis voor iedere moderne werkgever. Als geen ander ondersteunt dit device de ambitie 
van organisaties om hun medewerkers plaats- en tijdsonafhankelijk te laten werken. Ideaal voor de firstline 
workers van vandaag én voor de generatie medewerkers van morgen.
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