
Klaas Boes, Cluster Manager Central Europe: “Til vores nye kontor havde 

vi brug for et sæt integrerede løsninger, som kunne understøtte vores 

behov for innovativt, digitalt samarbejde. Når man driver en international 

organisation er det vigtigt at kunne kommunikere effektivt på tværs af 

lokationer og grænser. Dette kræver digitale kommunikationsmuligheder, 

som letter samarbejdet.

Vi fandt den rette platform til samarbejde og kommunikation hos Ricoh, 

som vi har udbygget vores eksisterende samarbejde med. Etableringen 

af 70 mødelokaler med interaktive whiteboards, apps til booking og 

administration af mødelokalerne, narrowcasting-skærme og audiovisuelle 

applikationer har øget samarbejdet i vores organisation, samtidig med 

at vi har reduceret rejsetid og udgifter – både hjemme og i udlandet. 

Derudover bidrager de digitale løsninger til en yderligere nedbringelse af 

CO2-aftrykket, noget vi som virksomhed altid stræber efter.

Med tiden er det vores mål gradvist at udstyre andre kontorer med 

tilsvarende løsninger. Fordelen ved Ricohs internationale rækkevidde er, 

at vi nemt kan fortsætte denne udrulning.

Kundecase: AkzoNobel

Udfordringen

• Mulighed for at samarbejde 
fleksibelt og afholde fjernmøder

•  Effektiv styring af arbejdsstationer

•  Reducere udgifter, energiforbrug 
og CO2-udledning

•  Højere jobtilfredshed

Løsningen

• Digitale kommunikations- og 
konferenceløsninger

•  Smartphone-apps til booking og 
administration af mødelokaler

•  Narrowcasting-skærme og 
audiovisuelle applikationer

•  Videowall-, touchscreen- og 
displayløsninger, laser- og 
LED-projektorer

•  Projektstyring

Bæredygtigt og innovativt 
hovedkontor

AkzoNobel
Bæredygtigt samarbejde
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Effektivt samarbejde med interaktive 
whiteboards
Roland Huitink, Real Estate Director: “For at minimere 

ejendomsomkostninger og antallet af arbejdsstationer 

tilskynder vi vores medarbejdere til at samarbejde på 

tværs af geografiske lokationer. Videokonference og 

interaktive whiteboards gør samarbejdet lettere, mere 

bæredygtigt og mere behageligt. For et whiteboard er 

ikke blot en skærm; det er et værktøj til samarbejde.

Når vi har en videokonference mellem vores lokationer 

både hjemme og i udlandet, ser vi os selv tone frem 

på skærmen hos dem. Den, der taler, vises automatisk 

på skærmen. Samtidig kan præsentationsindholdet på 

whiteboardet redigeres af deltagerne på de andre steder.” 

Location Director Peter De Haan tilføjer: “Det, at man kan 

arbejde sammen hurtigere, og at kontoret er velindrettet, 

har atmosfære og føles rart, giver et højere engagement. 

Det er jeg overbevist om.”

Fuldt overblik over brug af kontoret
Huitink: “Medarbejderne kan bruge den betjeningsvenlige 

mobilapp til at organisere tingene selv. De kan fx se, hvor 

der er stille eller hvor der er travlt i bygningen. Hvis de 

ønsker at arbejde, hvor der er stille, kan de bruge den 

del af bygningen, hvor der er få kolleger. Via appen på 

deres smartphone, tablet eller bærbare pc kan alle hurtige 

finde og reservere et rum med det nødvendige udstyr. Vi 

organiserer selv alting via computeren. Brugen af en bygning 

genererer en masse data, og vi gemmer også disse. Det giver 

os et detaljeret overblik over brugen af faciliteterne, så vi 

nemt kan styre aktiviteterne.”

Resultater

• 30 % besparelse af plads, udgifter og energi

• Effektivt samarbejde med fjernkonferencer

• Detaljeret overblik over brug af kontoret

• Reduktion af rejseudgifter, rejsetid og CO2-udledning

• Væsentligt bidrag til opfyldelse af bæredygtighedsmål

• Højere jobtilfredshed

Du kan selv organisere alt via mobilen

“Videokonference med 
interaktive whiteboards gør det 
endnu lettere at samarbejde på 
tværs af grænser. Og smartere!”

Roland Huitink,

Real Estate Director, AkzoNobel


