
Klaas Boes, Cluster Manager Central Europe: “Etsimme uuteen 

toimistoomme integroitua ratkaisukokonaisuutta, joka tukee älykkäitä 

digitaalisia yhteistyötarpeitamme. Kansainvälisen organisaation johtaminen 

tarkoittaa tiivistä yhteistyötä eri maissa sijaitsevien toimipisteiden välillä. 

Tämä vaatii yhteistyötä edistäviä digitaalisia viestintäratkaisuja.

Olemme tiivistäneet toimipisteiden välistä yhteistyötämme Ricohin digitaalisten 

viestintä- ja neuvotteluratkaisujen avulla. Olemme sitoutuneet älykkäämpään 

työntekijöiden väliseen yhteistyöhön sekä matkakustannuksien ja matkustusajan 

pienentämiseen niin kotimaassa kuin ulkomailla. Varustimme 70 kokoushuonetta 

digitaalisilla valkotauluilla, neuvotteluihin sopivilla näytöillä sekä audiovisuaalisilla 

sovelluksilla. Lisäksi otimme käyttöön älypuhelinsovelluksia kokoushuoneiden 

varaamista ja hallintaa varten, Tämä digitaalinen ratkaisu mahdollistaa myös 

yhtiömme hiilijalanjäljen pienentämisen, mikä on organisaatiomme tärkeä tavoite.

Ajan myötä pyrimme ottamaan nämä ratkaisut vähitellen käyttöön kaikissa 

muissakin toimipisteissämme. Ricohin kansainvälisen luonteen avulla tämä 

onnistuu helposti.

Case study: AkzoNobel

Haaste

• Joustavan yhteistyön ja etäkokouksien 
mahdollistaminen

• Työasemien tehokas hallinta

• Kustannusten, energiankulutuksen ja 
hiilidioksidipäästöjen pienentäminen

• Parempi työtyytyväisyys

Ratkaisu

• Digitaaliset viestintä- ja 
neuvotteluratkaisut

• Älypuhelinsovellukset kokoushuoneiden 
varaamiseen ja hallitsemiseen

• Näytöt neuvottelujen mahdollistamiseksi 
pienelle vastaanottajajoukolle sekä 
audiovisuaaliset sovellukset

• Videoseinät, kosketusnäytöt ja 
näyttöratkaisut, laser-/LED-projektorit

• Projektinhallinta

Kestävän kehityksen 
mukainen ja innovatiivinen 
toimistorakennus

AkzoNobel
Kestävä yhteistyö
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Tehokas yhteistyö digitaalisten 
valkotaulujen avulla
Roland Huitink, Director of Real Estate: “Kiinteistöstä 

ja työpisteistä aiheutuvien kustannusten 

minimoimiseksi haluamme edistää etäyhteistyötä.

Videoneuvottelut ja digitaaliset valkotaulut helpottavat 

yhteistyötä tehden siitä samalla kestävän kehityksen 

mukaista ja miellyttävää. Valkotaulu ei ole pelkkä 

näyttö, vaan se on interaktiivinen tietokone.

Kun pidämme videoneuvottelun eri maissa olevien 

toimipisteiden välillä, näemme itsemme näytössä. 

Puhuva henkilö tulee näkyviin näyttöön automaattisesti 

äänenvoimakkuuden mukaan. Samalla eri osapuolet 

voivat muokata esityksiä valkotaulun avulla omasta 

sijainnistaan.” Location Director Peter De Haan lisää: 

“Nopeampi yhteistyö ja toimistotilan sisustus luo 

miellyttävän ilmapiirin, mikä johtaa suurempaan 

sitoutumistasoon. Olen vakuuttunut siitä”.

Kokonaiskuva toimistotilojen käytöstä
Huitink: “Työntekijät voivat organisoida töitään 

mobiililaitteella toimivalla käyttäjäystävällisellä Mapiq-

sovelluksella, joka näyttää esimerkiksi rakennuksen 

työtilojen käyttötason. Jos työntekijä kaipaa hiljaista 

työtilaa, hän voi siirtyä niihin rakennuksen osiin, joissa on 

vain vähän muita työntekijöitä. Älypuhelimen, tabletin tai 

kannettavan tietokoneen sovelluksen avulla työntekijät 

voivat löytää ja varata nopeasti vaatimuksiaan vastaavat 

työtilat. Järjestämme kaiken itse tietokoneen avulla. 

Rakennuksen käytöstä saadaan huomattavasti tietoa, 

jotka tallennamme. Saamme kokonaiskuvan toimistotilojen 

käytöstä ja voimme hallita tilojen käyttöä sen mukaisesti”.

Tulokset

• 30 % tila-, kustannus- ja energiasäästöt

• Tehokas työskentely ja mahdollisuus pitää etäneuvotteluja

• Kokonaiskuva toimistotilojen käytöstä

• Pienemmät matkakustannukset ja hiilidioksidipäästöt 
sekä lyhemmät matkustusajat

• Huomattavat hyödyt kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamiseksi

•Parempi työtyytyväisyys

Kattavat organisointimahdollisuudet mobiililaitteesta

“Tietokoneen tavoin toimivat 
digitaaliset valkotaulut 
tarjoavat mahdollisuuden 
hyödyntää videoneuvotteluja. 
Se tekee kansainvälisestä 
yhteistyöstä huomattavasti 
helpompaa – ja fiksumpaa!”

Roland Huitink,

Director of Real Estate, AkzoNobel


