
De manier waarop we  
werken is veranderd
 
Er zullen nieuwe werkwijzen nodig zijn wanneer de 
mondiale lockdowns eindigen. Zo zal een ander 
gebruik van de kantoorruimte vereist zijn en moet het 
mogelijk zijn om vanuit huis te blijven werken. 

Uit een onderzoek van YouGov onder 
kantoormedewerkers in Nederland blijkt het volgende: 
“Flexibiliteit is precies waar werknemers behoefte aan 
hebben. Slechts 33% van de Nederlandse 
respondenten geeft aan straks weer fulltime naar 
kantoor te willen terugkeren. 39% zegt de voorkeur te 
geven aan een flexibele regeling waarbij ze op 
deeltijdbasis vanuit huis kunnen werken.” 

De manier waarop we werken, samenwerken en 
communiceren met partners, klanten en leveranciers is 
voor altijd veranderd. Video conferencing is de 
belangrijkste manier voor zakelijke communicatie 
geworden. 

Zijn de werkplekken klaar en kunnen teams 
terugkeren naar kantoor? 
De meeste kantoren en vergaderruimten zijn 
momenteel niet ingericht om “social distancing” te 
ondersteunen. Op korte en middellange termijn zullen 
organisaties veel fysieke workflows moeten 
digitaliseren. Dit is waar Kinly kan helpen. 

Post Covid-19 collaboration checklist  

•  Interoperabiliteit
 Verbind alle videoconferencing  

technologieen door middel van  
één enkele oplossing.

•  Staffing/Concierge 
Ondersteun operationele teams in tijden  
van wisselende vraag. 

•  Training 
Train teams om effectief nieuwe 
samenwerkingstools te gebruiken.

•  Standaardisatie van vergaderruimtes 
Smart Rooms bieden de juiste technologie  
in verschillende omgevingen.

•  Technologie Stack 
Microsoft of Cisco; wij ondersteunen alle  
grote leveranciers en technologie. 

•  Ruimte-indeling en beheer
 Indeling en technologieontwerp om  

fysieke afstand te ondersteunen.

 Neem contact op met je accountmanager voor 
een   virtuele workshop met ons bredere 
technische team bij Kinly. Of vul het 
contactformulier in op onze website om een   
afspraak te plannen. 

Neem contact op >

kinly.com

Is jouw kantoor klaar voor de 
terugkeer van werknemers?
SAMENWERKINGSTECHNOLOGIE OP DE WERKPLEK 

 
 

https://www.kinly.com/nl/contact
http://kinly.com


Preventieve onderhoud
Bied de zekerheid dat belangrijke 
vergaderruimten correct werken voordat het 
personeel weer aan naar kantoor komt. Kinly 
engineers zullen op afstand (waar mogelijk) 
herstelwerkzaamheden uitvoeren om defecten 
te corrigeren. Er zal een gedetailleerd rapport 
worden opgesteld over de gezondheid van de 
kamer en verdere aanbevelingen. 

Smart Rooms 
Kinly heeft een reeks gestandaardiseerde 
kameroplossingen voor Cisco en Microsoft,  
elk ondersteund door een uitgebreid 
serviceprogramma voor effectieve uitrol en 
operaties. 

Kinly Events
Met Kinly Events host je virtuele Town-hall 
bijeenkomsten of meerdaagse 
trainingsevenementen enz.  

Kinly Rental  
Naast een pay-per-use model voor de streaming 
oplossing van Kinly (Kinly Event services) kan 
Kinly Rental je ook helpen bij het opzetten van 
interactieve virtuele trainingen. 

Kinly Room-as-a-Service 
Met Kinly Room-as-a-Service ontzorgen we 
organisaties volledig. En zorgen we ervoor dat er 
tegen een vast bedrag, wel de lusten maar niet 
de lasten zijn van de vergaderruimte. Wij zorgen 
niet alleen voor een financieringsoplossing, maar 
door middel van beheer op afstand en constant 
monitoren van de ruimte zorgen we er ook voor 
dat de kwaliteit en beschikbaarheid verhoogd 
worden en dat de apparatuur in de ruimte altijd 
up-to-date is. 

Beheer meerdere technologieën 
De meeste bedrijven hebben meer dan één 
samenwerkingsapplicatie omdat werknemers vaak 
hun eigen favorieten inzetten. Dit is een trend 
waarvan we voorspellen dat deze door COVID-19 is 
versneld - waarbij individuele teams tools op ad-hoc 
basis gebruiken. 

“Een veelvoorkomend implementatiescenario is nu 
dat organisaties een bedrijfsapplicatie hebben, zoals 
Microsoft Teams of Cisco Webex en deze aanvullen 
met een andere applicatie”, aldus Nemertes 
Research-analist Irwin Lazar. (TechTarget) 

Ondersteuning bij gebruikersacceptatie  
Ondanks de massale acceptatie van technologie als 
gevolg van de COVID-19-pandemie, is het vooral voor 
nieuwe gebruikers verwarrend. 

Kinly biedt voorspelbare, veilige en betrouwbare 
manieren om elkaar te ontmoeten door fysieke en 
virtuele werkruimten naadloos samen te brengen. 

kinly.com

Hoe kan Kinly helpen?
 
Consultancy 
Onze methodologie gebaseerd op best practices, 
begint bij de mensen en dan pas technologie.  
We zorgen ervoor dat de technologie past bij  
de omgeving. 

Smart Monitoring
De Kinly Smart Monitoring-service biedt waardevol 
inzicht in jouw samenwerkingsomgeving en 
gebruikspatronen. 

Interoperabiliteitsoplossingen  
Een reeks oplossingen om vergaderingen te hosten, 
inhoud te delen en samen te werken met meerdere 
deelnemers via verschillende technologieën.

https://www.kinly.com/nl/oplossingen/smart-rooms
https://www.kinly.com/nl/oplossingen/smart-rooms
https://www.kinly.com/nl/cisco-webex
https://www.kinly.com/nl/mtr-microsoft-teams-rooms
https://www.kinly.com/nl/oplossingen/kinly-events-services
https://www.kinly.com/nl/kinly-rental
http://kinly.com
https://www.kinly.com/nl/kinly-smart-monitoring
https://www.kinly.com/nl/oplossingen/kinly-personal-cloud-room

