
Klaas Boes, Cluster Manager Central Europe: ”När vi skulle öppna nytt 

kontor ville vi hitta integrerade lösningar som uppfyllde våra behov 

inom smarta digitala samarbetslösningar. En global organisation 

kräver en hel del samarbete mellan olika kontor och länder. Och ett väl 

fungerande samarbete kräver digitala kommunikationsmöjligheter.

Vi ville fördjupa vårt partnerskap med Ricoh och valde därför deras digitala 

kommunikations- och konferenslösningar. Vi skapade 70 konferens- och 

mötesrum med interaktiva whiteboards, mobilappar för lokalbokning samt 

skärmar för lokal information med bild och ljud. Detta var ett led i vår strävan 

efter ett smartare samarbete internt och att reducera både restider och 

resekostnader. En digital approach gör det dessutom lättare för oss som 

organisation att uppfylla våra miljömål och sänka koldioxidutsläppen.

Framöver siktar vi på att gradvis införa samma lösningar på alla 

våra kontor. En fördel med att samarbeta med ett multinationellt 

företag som Ricoh är att vi kan driftsätta globalt i etapper.”

Fallstudie: AkzoNobel

Utmaningen

• Möjliggöra smidiga samarbeten 
och distansmöten

• Effektiv hantering av arbetsstationer

• Sänka omkostnader, elförbrukning 
och koldioxidutsläpp

• Öka personalens trivsel

Lösningen

• Digitala kommunikations- 
och konferenslösningar

• Mobilappar för bokning och 
hantering av konferensrum

• Skärmar för lokal information 
med bild och ljud

• Videovägg, pekskärm och 
skärmlösningar, laser-/LED-projektorer

• Projekthantering

Ett hållbart och innovativt 
kontor

AkzoNobel
Ett hållbart samarbete
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Fallstudie: AkzoNobel

Effektivare samarbete med 
interaktiva whiteboards
Roland Huitink, Director of Real Estate: ”Vi försöker 

uppmuntra våra anställda att samarbeta via fjärranslutning 

för att minska antalet arbetsstationer och sänka lokalhyran.  

Videokonferenser med interaktiva whiteboards underlättar 

verkligen samarbetet, det är både en hållbar lösning och 

en trevlig upplevelse för deltagarna. En whiteboard är 

mer än bara en skärm – det är en interaktiv dator.”

”En videokonferens kan ha deltagare som sitter på flera 

olika ställen, både lokalt och utomlands. Personen som 

talar för tillfället visas automatiskt på skärmen utifrån 

en funktion som känner av röstvolymen. Samtidigt 

kan presentationer redigeras av de olika deltagarna.” 

Location Director Peter De Haan tillägger: ”De smidiga 

samarbetsfunktionerna och den sköna atmosfären och 

inredningen på kontoret kommer att öka personalens 

engagemang. Det är jag helt övertygad om.”

Komplett översikt över hur 
lokalerna används
Huitink: ”Personalen kan själva boka in och administrera 

allt med vår användarvänliga mobilapp Mapiq. Det är 

ett enkelt sätt att se hur lokalerna används. Om man vill 

arbeta ostört kan man till exempel leta upp en del av 

kontoret där det finns få kollegor. Du kan snabbt hitta 

och boka lokaler på önskad plats, det är bara att använda 

appen på en smartphone, surfplatta eller bärbar dator. 

Allt är datoriserat nu. När fastigheten används genereras 

en hel del data som vi lagrar för att få en fullständig 

överblick och kontroll över lokalanvändningen.”

Resultat

• Utrymmesbehov, omkostnader och 
elförbrukning sänktes med 30 %

• Effektiva arbetsmetoder och konferenser på distans

• Komplett översikt över hur lokalerna används

• Sänkta restider, resekostnader och koldioxidutsläpp

• En satsning helt i linje med miljömålen

• Personalen trivs bättre på jobbet

Organisera allt själv med mobilen

”Tack vare interaktiva 
whiteboards som även kan 
användas som datorer blir 
videokonferenserna både 
enklare och smartare. En 
gränsöverskridande lösning!”

Roland Huitink,

Director of Real Estate, AkzoNobel


