
Klaas Boes, Cluster Manager Central Europe: „Szukaliśmy zintegrowanego zestawu 

rozwiązań do nowej siedziby, które zapewnią nam dostęp do narzędzi wspierających 

komunikację i wymianę informacji. W międzynarodowej firmie, takiej jak nasza, konieczna 

jest współpraca między oddziałami, nierzadko zlokalizowanymi w różnych krajach. 

Strzałem w dziesiątkę okazały się dla nas rozwiązania konferencyjne i narzędzia do 

komunikacji oferowane przez firmę Ricoh. Tworząc 70 sal konferencyjnych z interaktywnymi 

tablicami oraz wprowadzając aplikacje na smartfony do rezerwacji i zarządzania salami, ekrany 

do komunikacji wewnątrz firmy i aplikacje audiowizualne, stworzyliśmy infrastrukturę ułatwiającą 

współpracę pomiędzy naszymi pracownikami oraz zmniejszyliśmy koszty i czas poświęcany 

na krajowe oraz zagraniczne podróże służbowe. Przyczyniło się to również to zmniejszenia 

poziomu emisji dwutlenku węgla. Ta kwestia ma dla naszej firmy ogromne znaczenie.

Z czasem zamierzamy wyposażyć w te rozwiązania inne nasze siedziby. 

Zaletą międzynarodowej skali działania Ricoh jest to, że możemy bez 

problemu stopniowo wprowadzać te zmiany w różnych lokalizacjach.

Studium przypadku: AkzoNobel

Wyzwanie

•	 Umożliwienie	elastycznej	współpracy	
i	prowadzenia	zdalnych	spotkań

•	 Wydajne	zarządzanie	stanowiskami	
pracy

•	 Redukcja	kosztów,	zużycia	energii	
i	emisji	CO2

•	 Zwiększenie	satysfakcji	z	pracy

Rozwiązanie

•	 Rozwiązania	do	komunikacji	cyfrowej	
i	połączeń	konferencyjnych

•	 Aplikacje	na	smartfony	do	rezerwacji	
i	zarządzania	salami	spotkań

•	 Ekrany	do	komunikacji	wewnątrz	firmy	
i	aplikacje	audiowizualne

•	 Wizyjna	ściana	wideo,	rozwiązania	
z	wyświetlaczami	i	ekranami	
dotykowymi,	projektory	laserowe/LED

•	 Zarządzanie	projektem

Innowacyjne środowisko pracy

AkzoNobel
Zrównoważona współpraca
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Wydajna współpraca z wykorzystaniem 
tablic interaktywnych
Roland Huitink, Director of Real Estate: „Aby zminimalizować 
koszty związane z utrzymaniem przestrzeni biurowej, 
zachęcamy naszych pracowników do współpracy zdalnej.
Ułatwiają ją wideokonferencje oraz tablice interaktywne, dodatkowo 
czyniąc pracę bardziej przyjazną środowisku i przyjemniejszą. 
Tablica to nie tylko wyświetlacz — to także interaktywny komputer.

Podczas wideokonferencji obejmującej różne lokalizacje w kraju i za 
granicą widzimy siebie nawzajem na ekranie. Osoba przemawiająca 
pojawia się automatycznie dzięki wykrywaniu poziomu głośności 
głosu. Prezentacje mogą być edytowane na tablicy jednocześnie 
przez uczestników znajdujących się w różnych lokalizacjach.” 
Location Director, Peter De Haan dodaje: „Dostęp do narzędzi 
ułatwiających współpracę, a także wystrój biura i panująca w nim 
komfortowa atmosfera będą miały swoje odzwierciedlenie w wyższym 
stopniu zaangażowania pracowników. Jestem o tym przekonany.”

Pełny przegląd zastosowań biurowych
Huitink: „Pracownicy mogą samodzielnie organizować pracę, 
korzystając z intuicyjnej aplikacji Mapiq na urządzenia mobilne. 
Pozwala ona sprawdzić, gdzie w budynku panuje spokój, a 
gdzie jest gwar pracy. Dzięki temu osoba potrzebująca ciszy do 
wykonania danego zadania może udać się tam, gdzie aktualnie 
znajduje się niewielu pracowników. Bezpośrednio ze smartfona, 
tabletu lub laptopa z zainstalowaną aplikacją pracownicy 
mogą szybko znaleźć i zarezerwować miejsce w żądanym 
pomieszczeniu. Wszystko organizujemy samodzielnie przy użyciu 
komputera. Korzystanie z sal i udogodnień znajdujących się w 
budynku wiąże się z generowaniem dużej ilości danych, które 
również są zapisywane. Daje nam to pełny obraz wykorzystania 
przestrzeni biurowej i umożliwia odpowiednie zarządzanie nią.”

Efekty

•	 Oszczędności	miejsca,	kosztów	i	energii	na	poziomie	30%

•	 Wydajna	praca	i	zdalne	wideokonferencje

•	 Pełny	obraz	wykorzystania	przestrzeni	biurowej

•	 Redukcja	kosztów	podróży,	czasu	przeznaczanego	na	
podróże	oraz	emisji	dwutlenku	węgla

•	 Znaczący	wkład	w	realizację	celów	z	zakresu	
zrównoważonego	rozwoju

•	 Zwiększenie	satysfakcji	z	pracy

Intuicyjna aplikacja na urządzenia mobilne ułatwia organizację spotkań

„Wideokonferencje	
z	wykorzystaniem	
interaktywnych	tablic,	które	
pełnią	podobne	funkcje	jak	
komputer,	czynią	współpracę,	
również	międzynarodową,	
znacznie	łatwiejszą!”

Roland Huitink,

Director of Real Estate, AkzoNobel


