
Klaas Boes, Cluster Manager Central Europe: “Vi var på jakt etter et sett med 

integrerte løsninger til vårt nye kontor, og vi ønsket oss en tjeneste som kunne 

møte våre behov for smarte digitale samhandlingsløsninger. Som en liten og 

internasjonal organisasjon er vi avhengige av å kunne samarbeide uavhengig av 

sted, også på tvers av landegrenser.” 

Derfor har vi behov for digitale kommunikasjonsløsninger som gjør 

samhandlingen så enkel som mulig.

Dette fant vi i digital kommunikasjon og konferanseløsninger fra Ricoh, og nå 

har vi ytterligere utvidet vårt samarbeid med dem. Takket være 70 møterom med 

digitale tavler, smarttelefonapper for reservasjon og håndtering av møterom, 

tilpassede skjermer og audiovisuelle applikasjoner, ligger alt til rette for et 

smartere samarbeid mellom våre ansatte samt redusert reisetid og lavere utgifter 

både hjemme og i utlandet. I tillegg bidrar denne digitale metoden til at vi kan 

redusere karbonavtrykket vårt ytterligere, noe som alltid er et mål for oss som 

selskap.

Over tid har vi som mål å utstyre flere av våre kontorer med disse løsningene. 

Fordelen med Ricohs internasjonale nærvær er at det er enkelt å fortsette 

utrullingen.

Kundecase: AkzoNobel

Utfordringen

• Legge til rette for fleksibelt 
samarbeid og eksterne møter

• Effektiv håndtering av 
arbeidsstasjoner

• Redusere kostnader, 
energiforbruk og CO2-utslipp

• Mer fornøyde medarbeidere

Løsningen

• Digitale kommunikasjons- og 
konferanseløsninger

• Smarttelefonapper til registrering 
og administrasjon av møterom

• Tilpassede skjermer og 
audiovisuelle applikasjoner

• Videovegg, berøringsskjerm 
og skjermløsninger, laser-/
LED-projektorer

• Prosjektledelse

Bærekraftig samarbeid

AkzoNobel
Bærekraftig samarbeid
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Effektivt samarbeid med digitale tavler
Roland Huitink, Director of Real Estate: «For å 

minimere kostnadene på fast eiendom og antall 

arbeidsstasjoner, oppfordrer vi våre ansatte til 

å jobbe sammen også utenfor kontoret.

Videokonferanser og digitale tavler gjør det enklere 

å samarbeide. Det er også mer bærekraftig og 

hyggeligere. En moderne tavle er ikke bare en 

skjerm, det er en interaktiv datamaskin.

Når vi arrangerer videokonferanser fra flere steder, enten 

hjemme eller i utlandet, ser vi at vi er med på skjermen. 

Personen som snakker vises automatisk, noe som skjer 

basert på stemmevolum. Og samtidig kan presentasjoner 

redigeres fra flere sider på tavlen.» Location Director 

Peter De Haan legger til: «Det å kunne arbeide raskere 

sammen, og måten kontoret er innredet på, skaper en 

atmosfære og gir en god følelse, noe som igjen reflekteres 

i større engasjement. Det er jeg overbevist om.”

Full oversikt over kontorbruken
Huitink: «De ansatte kan bruke den brukervennlige Mapiq-

appen på mobilen og organisere ting selv. På den måten 

kan de se hvor det er rolig eller travelt i bygget. Dersom 

du ønsker å arbeide i ro og fred, kan du velge en del av 

bygget med færre kolleger. Via appen på smarttelefon, 

nettbrett eller pc, kan de ansatte raskt finne og reservere 

et rom med de nødvendige fasilitetene. Vi organiserer alt 

selv via datamaskinen. Bruken av et bygg genererer mye 

data, og de lagrer vi. Det gir oss en komplett oversikt over 

kontorbruken, og vi kan kontrollere den tilsvarende.»

Resultater

• 30 % reduksjon på areal, kostnader og energi

• Effektive arbeids- og fjernkonferanser

• Full oversikt over kontorbruken

• Reduserte reisekostnader, reisetid og CO2-utslipp

• Vesentlig bidrag til bærekraftmål

• Mer fornøyde medarbeidere

Organiser alt selv via mobil

«Videokonferanser med 
digitale tavler som fungerer 
som datamaskiner gjør det 
mye enklere å samarbeide 
på tvers av grenser. Og 
ikke minst smartere!»

Roland Huitink,

Director of Real Estate, AkzoNobel


