
AAN DE SLAG

HET VOLLEDIGE 
POTENTIEEL VAN UW 
MENSEN ONTSLUITEN
ONTDEK HOE U BETERE ERVARINGEN OP DE WERKPLEK KUNT 
REALISEREN DIE INSPIREREN EN MEDEWERKERS KRACHTIGER 
MAKEN



WIJ STELLEN MEDEWERKERS VOOROP 
COMPUTACENTER EN APPLE HELPEN ORGANISATIES  
BIJ HET OMARMEN VAN HET NIEUWE WERKEN 

1  https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/consulting/articles/working-during-
lockdown-impact-of-covid-19-on-productivity-and-wellbeing.html

Een werkplek in het tuinhuisje. Een 
bureau in de slaapkamer. Een tafel in 
een restaurant. We werken inmiddels op 
ontzettend veel verschillende plekken. 
Als het gaat om wanneer, waar en hoe 
we werken worden we steeds flexibeler. 
Dat betekent dat we ook flexibele 
technologieën moeten inzetten. 

Van apparaten en apps tot cloudplatforms en  
hulpmiddelen die samenwerken bevorderen: 
organisaties moeten ervoor zorgen dat hun teams 
beschikken over technologieën waarmee ze sneller en 
slimmer kunnen werken, ongeacht hun locatie. 

Computacenter en Apple zorgen voor meer flexibiliteit, 
zichtbaarheid en efficiëntie nu werkplekken enorm 
uiteenlopen en verspreid zijn. Wij weten hoe belangrijk 
het is om een uitstekende gebruikerservaring te 
bieden en te voldoen aan individuele verwachtingen. 

En daarom stellen we medewerkers voorop.  
Bij Computacenter analyseren we werkstijlen.  
We vereenvoudigen implementatie. We bieden 
ondersteuning afgestemd op de behoeften. We leveren 
oplossingen die mensen helpen hun tijd en talenten 
optimaal in te zetten. 

Computacenter is al twee decennia door Apple 
geaccrediteerd om de gebruikerservaring en 
flexibiliteit op een hoger niveau te brengen. Als 
Apple Authorised Enterprise Reseller (AAER) speelt 
Computacenter bij organisaties een belangrijke rol om 
de juiste apparaten, toepassingen en diensten voor de 
werkplek aan de juiste medewerkers te koppelen. 

Computacenter heeft een uniek inzicht in trends op de 
werkplek en in technologieën en helpt ondernemingen 
hun strategieën, platforms en processen aan te 
passen zodat nieuwe uitdagingen geen probleem zijn 
en kansen gepakt kunnen worden. Wij transformeren. 
Wij moderniseren. Wij digitaliseren. Wij helpen 
organisaties bij het omarmen van het nieuwe werken, 
wat meer omvat dan de toekomst van de werkplek. 

61%  
VAN HET 
KANTOORPERSONEEL 
WIL VAKER VANUIT 
HUIS WERKEN1

75%  
VAN DE WERKNEMERS 
GEBRUIKTE MINSTENS 
TWEE NIEUWE 
TECHNOLOGIEËN 
IN 20201 



COMPUTACENTER VERHOOGT DE PRODUCTIVITEIT  
MET GEPERSONALISEERDE APPLE-ERVARINGEN 

2 https://www.parallels.com/blogs/mac-survey/

Medewerkers willen keuze hebben. 
Werkgevers willen consistentie. 
Computacenter en Apple helpen 
organisaties een evenwicht te vinden dat 
voor iedereen werkt.

Van het ontdekken van gebruikersbehoeften en het 
vaststellen van zakelijke prioriteiten tot het ontwerpen 
en implementeren van oplossingen: Computacenter 
richt zich op de allerbeste ondersteuning en optimale 
tevredenheid van gebruikers. Onze unieke DigitalMe-
aanpak helpt ons deze focus vast te houden in elke 
fase van de gebruikersreis. 

Werkplekken ontworpen voor mensen, gebouwd voor 
bedrijven: DigitalMe biedt keuzemogelijkheden, gemak 
en controle naar de werkplek. DigitalMe combineert de 
technologie die nodig is om effectief te kunnen werken 
met een intuïtieve samenwerking om zo tot een hogere 
productiviteit te komen en intelligente ondersteuning 
afgestemd op persoonlijke voorkeuren te bieden. 

Met onze werkstijlanalyse helpen we organisaties de 
voorkeuren en persoonlijkheid van werknemers te 
begrijpen door nieuwe inzichten boven tafel te brengen 
over het hoe, wanneer en waar mensen werken. 

We betrekken individuele medewerkers bij elke fase 
van het IT-traject op de werkplek. We gebruiken hier 
methodes zoals workshops en demo's, trainingen en 
tech bars. We passen onze diensten voortdurend aan 
verandering van zowel werkzaamheden als werkplek, 
zodat we ondersteuning kunnen blijven bieden.  
Onze mobiele technici helpen bijvoorbeeld met de 
installatie van Apple-apparaten aan huis, op basis van 
COVID-beleid. 

Organisaties die samenwerken met Computacenter als  
Apple Authorized Enterprise Reseller kunnen 
medewerkers meer mogelijkheden bieden, maar 
behouden wel de controle en consistentie die nodig 
zijn voor een optimaal rendement en een minimaal 
risico. 

55%  
VAN ALLE 
ONDERNEMINGEN 
GEBRUIKT MAC-
APPARATEN2

MEDEWERKERS KRACHTIGER MAKEN 
MET MEER KEUZEMOGELIJKHEDEN



MET COMPUTACENTER EN APPLE BUSINESS MANAGER

Computacenter is als AAER 
geaccrediteerd om apparaten 
te installeren via de Apple 
Business Manager. 

Deze aanpak biedt geautomatiseerde 
inschrijvings- en activeringsopties, 
waardoor medewerkers nieuwe 
apparaten sneller in gebruik 
kunnen nemen. 

Apple Business Manager is vooral 
doeltreffend bij het onboarden 
van externe gebruikers, omdat het 
handmatige interventie voordat 
apparaten naar het huis van een 
medewerker worden verzonden 
overbodig maakt.

ONTDEKKEN DEFINIËREN ONTWERPEN LEVEREN

VISIE HUIDIGE STAAT SCOPE PRIORITEITEN ANALYSE PLANSTAPPENPLAN

DEMONSTRATIES 
APPLE CEC/EBC

WERKSTIJL 
ANALYSE

MAC SHADOW  
IT-BEOORDELING

APPLE MAC-STRATEGIE 
CREËREN

BEOORDELEN VAN 
APPLE-GEREEDHEID

ACTIVE DIRECTORY  
INTEGRATIEDIENSTEN

DigithonShowcase Adviesdiensten Workshop over 
oplossing

Installatieversneller

GEBRUIKERS SNELLER ONBOARDEN



EEN FLEXIBELE BASIS VOOR DE TOEKOMST 
RUIMTE VOOR NIEUWE WERKSTIJLEN MET EEN KEUR AAN APPARATEN EN VERSTREKKINGSMODELLEN 

Organisaties die medewerkers  
ervaringen op maat willen bieden, hebben 
daarvoor de expertise van het volledige  
Apple-portfolio nodig - van iPads en iPhones 
tot Macs en MacBook Pro's. 

Als AAER heeft Computacenter de juiste vaardigheden en 
diensten in huis voor ondersteuning van de uiteenlopende 
en dynamische behoeften van moderne werkplekken 
en werkstijlen. Wij hebben verstand van de hardware, 
software en diensten van Apple en zorgen voor een naadloze 
gebruikerservaring op meerdere apparaten. 

Daarbij helpt Computacenter organisaties met de overstap 
naar andere verstrekkingsmodellen, van BYOD (bring your 
own device) en COPE (company-owned, personal-enabled) 
tot apparaten-als-een-dienst, in het hele Apple-portfolio. 

Ons als-een-dienstaanbod biedt niet alleen meer financiële 
transparantie en voorspelbaarheid, maar vereenvoudigt ook 
het dagelijks beheer. 

Door organisaties de mogelijkheid te geven een hybride 
aanpak te hanteren, niet alleen voor verstrekkingsmodellen, 
maar ook voor werkplekapparaten, zorgt Computacenter 
voor optimale flexibiliteit en wendbaarheid op de werkplek en 
daarbuiten. 



Makkelijke mobiliteit Maximaal Mac-voordeel 

Apparaten. Apps. Inhoud. Op al deze fronten is doeltreffend 
beheer noodzakelijk om medewerkers een rijke mobiele 
ervaring te bieden. Computacenters oplossingen voor 
mobiliteitsbeheer houden het simpel, ook wanneer het aantal 
Apple-gebruikers en -apparaten op de werkplek toeneemt. 

Wij maken integraties mogelijk. We versterken 
beveiligingscontroles. We leveren applicaties. We halen alles 
uit mobiliteit wat eruit te halen valt. 

Computacenter ondersteunt een flexibel ecosysteem voor het 
beheer van mobiele apparaten en platforms en leveranciers 
voor mobiliteitsbeheer voor ondernemingen, waaronder 
Airwatch, Jamf, Intune en Citrix, zodat Apple-apparaten 
doeltreffend worden geïmplementeerd en beveiligd. 

Daarnaast helpen we organisaties optimaal te profiteren 
van de applicaties en diensten van Apple, zoals FaceTime 
en iCloud-documentopslag, zodat teams efficiënter kunnen 
samenwerken, ongeacht hun locatie. 

Van gezondheidszorg en financiële dienstverlening tot retail 
en productie: Macs zijn voor werkgevers en werknemers in 
een groot aantal sectoren niet meer weg te denken. En het is 
duidelijk waarom. 

Volgens onderzoek naar totale economische impact 
uitgevoerd door Forrester kan het inzetten van Macs in 
de onderneming de retentie met 20% verbeteren en per 
medewerker tot 48 uur méér productiviteit opleveren over 
een periode van drie jaar3. 

Tel daarbij op een daling van de operationele kosten en een 
kleinere kans op datalekken, en het totale rendement op 
investering van Macs kan oplopen tot wel 255%3. 

Om klanten te helpen hun Mac-apparaten en -diensten 
optimaal te benutten, heeft Computacenter een 'als-een-
dienst'-aanbod dat de inkoop, de implementatie, het beheer 
en de afschrijving van Apple-laptops en -desktops omvat. 

Diensten op modulaire basis, bijvoorbeeld alleen 
reparatiedekking, of gedurende de gehele levenscyclus, 
behoren tot de mogelijkheden. Beide opties zijn gebaseerd op 
kosten per apparaat per maand. Dit maakt het opstellen van 
budgetprognoses eenvoudiger. 

Als medewerkers niet de optie hebben om een Mac 
te gebruiken, kan dit leiden tot het gebruik van niet-
goedgekeurde apparaten op de werkplek, wat de risico's en 
complexiteit kan vergroten. 

Computacenter gaat na waar en hoe Mac-apparaten en 
-applicaties gebruikt worden om het gebruik in verschillende 
teams beter in kaart te brengen voor organisaties, zodat 
ze een meer holistische strategie kunnen opstellen en 
consistentere gebruikerservaringen kunnen bieden. 

3 The Total Economic Impact™ Of Mac In Enterprise, Forrester, oktober 2019
 4 https://blogs.computerworld.com/article/3518988/apple-is-a-top-three-pc-vendor-for-enterprise-report-claims.html

5 https://9to5mac.com/2018/09/04/ios-dominating-business-use/

92%  
TEVREDENHEID 
ONDER ZAKELIJKE 
GEBRUIKERS VAN 
IPADS4

79%  
VAN HET 
ZAKELIJKE 
MOBIELE 
GEBRUIK GAAT  
VIA iOS5 



END-TO-END DIENSTEN VAN COMPUTACENTER MAXIMALISEREN DE 
BEDRIJFSWAARDE VAN APPLE-APPARATEN 

Van inkoop en implementatie tot 
acceptatie en beheer: de naadloze 
diensten en best practice-processen 
van Computacenter helpen organisaties 
en hun teams de Apple-apparaten 
ten volle te benutten. Ons end-to-end 
dienstenportfolio omvat: 

Werkstijlanalyse

We bekijken hoe, waar en wanneer gebruikers 
werken en bepalen hun technologiebehoeften. 
Vervolgens zoeken we bij dit profiel de juiste Apple-
apparatuur en diensten. Tijdens de werkstijlanalyse 
van Computacenter krijgen gebruikers inspraak via 
workshops en gesprekken. Zo dragen ze bij aan de  
vormgeving van nieuwe werkplekstrategieën en 
worden ze beter betrokken bij het geheel.

Ketendiensten

Dankzij een aangepaste online catalogus en een 
geautomatiseerd e-commerceplatform kunnen 
gebruikers kiezen uit vooraf goedgekeurde Apple-
technologieën en aangeven hoe en waar ze deze willen 
laten bezorgen. Geautomatiseerde goedkeuring helpt  
vertraging bij het leveren van nieuwe technologieën 
aan gebruikers terug te dringen. 

Implementatie en integratie

We bieden een scala aan verstrekkingsopties waardoor 
gebruikers aan de slag kunnen zodra ze hun nieuwe 
apparaten ontvangen. Met behulp van moderne 
verstrekkingstechnieken kunnen apparaten vooraf 
worden aangemeld op het MDM-platform (Mobile Device 
Management) van de organisatie. Dat betekent dat 
de relevante applicaties en beveiligingsnormen al 
geactiveerd zijn voordat gebruikers zich voor de eerste 
keer aanmelden. 

6 https://www.apple.com/environment/pdf/Apple_Environmental_Progress_Report_2020.pdf

2030 
ZIJN APPLE-APPARATEN 
ENERGIENEUTRAAL:

40% 
GERECYCLEDE 
MATERIALEN IN DE 
MACBOOK AIR6 

11,1 

MILJOEN APPARATEN 
GEREFURBISHED 
DOOR APPLE IN 20196 

SLIMMERE PROCESSEN, 
BETERE RESULTATEN

IN



Implementatie en integratie [vervolg]

Hierdoor kunnen apparaten rechtstreeks naar 
gebruikers worden verzonden, waardoor pre-
imaging niet langer nodig is. Macs kunnen ook 
worden geïntegreerd in directoryservices, waardoor 
eenmalige aanmelding en toegang tot interne 
systemen tot de mogelijkheden behoren.

Beheer van mobiele apparatuur

Computacenter helpt organisaties bij het selecteren, 
implementeren en beheren van het meest geschikte 
MDM-platform voor hun behoeften. Computacenter kan 
Apple-apparaten ondersteunen met behulp van door de 
klant geïmplementeerde MDM-oplossingen, maar kan 
ook een volledig beheerde MDM-dienst bieden. De klant 
hoeft dan geen eigen medewerkers in te zetten voor 
ondersteunings- en onderhoudstaken.

Acceptatie door gebruikers

Ons adoptieframework omvat een reeks hulpmiddelen 
en strategieën om gebruikers te helpen optimaal 
gebruik te maken van de vele mogelijkheden en 
functies die Apple-apparaten bieden. 

Onze leermogelijkheden zijn zowel op locatie als op 
afstand beschikbaar, en kunnen worden aangepast 
aan de behoeften en locaties van verschillende 
gebruikers. 

Ondersteuning van gebruikers

Met ondersteunende dienstverlening via meerdere 
kanalen en in meerdere talen waarborgt 
Computacenter de gebruikerservaring tot ver na de 
implementatie en acceptatie.  
We bieden een reeks diensten op afstand en op locatie 
zodat medewerkers minimale downtime ervaren. 

End-of-life remarketing en hergebruik

Computacenter helpt organisaties bij het 
verduurzamen van hun IT op de werkplek. Apple-
apparaten hebben een aanzienlijke restwaarde aan het 
eind van de traditionele driejarige vervangingscyclus. 

We bieden organisaties diverse recycling- en 
remarketingopties om het hoogste rendement op 
hun investering te halen en het milieu zo min mogelijk 
te belasten. 



Computacenter is de kampioen van IT op 
de werkplek. We hebben al 30 jaar een 
uitstekende reputatie op het gebied van inkoop, 
implementatie, ondersteuning en beheer 
van apparaten op de werkplek van alle grote 
leveranciers. 

We combineren ons wereldwijde bereik met regionale 
kenniscentra om organisaties kosteneffectieve en responsieve 
diensten te bieden via meerdere kanalen en in meerdere talen. 

Onze ervaren teams bieden organisaties niet alleen de 
mogelijkheid te profiteren van Apple-apparaten, maar ook 
van belangrijke applicaties en partnerschappen die de 
gebruikerservaring verrijken. We kunnen bijvoorbeeld de 
samenwerking tussen Cisco en Apple inzetten voor een betere 
connectiviteit met betere draadloze prestaties, slimmere 
prioritering van applicaties en snellere probleemoplossing. 

Dankzij onze diepgaande kennis van de werkplek kunnen we  
Apple-apparaten en -diensten combineren met oplossingen van 
andere leveranciers voor optimale productiviteit en flexibiliteit. 

MEERDERE KANALEN, LOCATIES EN TECHNOLOGIEËN VOOR 
KLANTONDERSTEUNING 

• AAER in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en 
Frankrijk

•  We hebben een speciale Apple Practice met 
meer dan 100 specialisten, consultants en 
engineers in meerdere landen

• We werken met een aantal partners in het 
Apple-ecosysteem, zoals Cisco, VMware, Jamf, 
System C en Okta

• We hebben meer dan 100 tech bars op locatie  
en meer dan 4.000 mobiele engineers die 
persoonlijke ondersteuning kunnen bieden in 
meerdere landen 

• We hebben 7.200 werkplekspecialisten en 4.500 
servicedeskmedewerkers in ons team

•  We ondersteunen 3,7 miljoen gebruikers in  
20 talen verspreid over 70 landen

• Information Services Group heeft 
Computacenter erkend als leider  
op het gebied van consultancy- en managed 
services op de digitale werkplek

• Onze integratiecentra hebben meer  
dan 2.200 build points en kunnen tot  
5.000 apparaten per dag verwerken

Wat maakt Computacenter anders?

MEER DAN 235.000
ZAKELIJKE APPS 
VERKRIJGBAAR  
IN DE APP STORE7

7  https://www.strategyanalytics.com/strategy-analytics/blogs/enterprise/mobile-workforce/
mobile-workforce/2019/09/16/latest-ios13---how-s-apple-faring-in-the-enterprise-sector

EEN SUCCESVOLLE COMBINATIE



Met behulp van nieuwe iOS- 
en macOS-functies en de 

nieuwste netwerksoftware 
en -hardware van Cisco 

kunnen bedrijven overal in de 
wereld hun infrastructuren 
inzetten voor een geweldige 

gebruikerservaring

Jamf Pro is uitgebreide 
bedrijfsbeheersoftware voor 
het Apple-platform en maakt 

IT-beheer voor Mac, iPad, 
iPhone en Apple TV eenvoudiger

System C biedt 
geïntegreerde, innovatieve en 

gebruiksvriendelijke  
IT-oplossingen die de  

kwaliteit en efficiëntie van  
patiëntenzorg in hele 

gemeenschappen  
transformeren

 Een digitaal platform 
dat elke app levert en 

beheert op elk apparaat 
door de integratie van 

toegangscontrole, 
applicatiebeheer en 
eindpuntbeheer op 

meerdere platforms

Identiteitsbeheeroplossingen 
waarmee medewerkers, 

partners en klanten altijd en 
vanaf elk apparaat  

veilig verbinding kunnen maken 
met applicaties

PARTNERSCHAP GEEFT 
KRACHT



KLAAR VOOR MEER SUCCES 
NOG EFFICIËNTER EN NOG MEER MOGELIJKHEDEN MET COMPUTACENTER EN APPLE 

Om het beste talent aan te 
trekken en te behouden, 
moeten organisaties altijd en 
overal een geweldige ervaring 
bieden. 

Met Apple en Computacenter  
kunnen organisaties ruimschoots 
voldoen aan alle verwachtingen van 
medewerkers. 

Wij optimaliseren de productiviteit. Wij 
stimuleren de flexibiliteit. We brengen 
de tevredenheid op een hoger plan. Wij 
bieden de oplossingen die mensen nodig 
hebben om te slagen op de werkplek, 
ongeacht hun locatie. 

Organisaties die samenwerken 
met Computacenter als Apple 
Authorized Enterprise Reseller kunnen 
medewerkers meer mogelijkheden 
bieden, maar behouden wel de controle 
en consistentie die nodig zijn voor  
een optimaal rendement en een 
minimaal risico. 

Onze oplossingen en diensten zijn 
ontworpen om een zo hoog mogelijk 
rendement op de investering te 
realiseren. We introduceren meer 
efficiëntie, ondersteunen nieuwe 
werkstijlen en ontsluiten nieuwe 
inkomstenstromen. 

Door uw mensen te helpen zich te 
ontplooien, helpen wij uw organisatie 
met het behalen van de doelen. We 
versnellen innovatie. We genereren 
concurrentievoordeel. We stimuleren 
winstgevende groei. Met Computacenter 
en Apple benut u het nieuwe werken voor 
het behalen van toekomstig succes. 

•  �Optimale beveiliging

•  �Lagere kosten

•  �Vereenvoudigd  
IT-beheer

VOOR DE CIO

•  �Meer 
keuzemogelijkheden

•  �Rijkere ervaring

•   Optimale tevredenheid

VOOR DE GEBRUIKER

•  �Talent aantrekken en  
behouden

•  �Productiviteit en  
flexibiliteit stimuleren

•   Sturen op groei  
en innovatie

VOOR HET BEDRIJF

Waarom zijn onze Apple-oplossingen en -diensten belangrijk?



iPhone en iPad uitrollen met 
onderhoudsdiensten 

Computacenter heeft in 12 maanden 7.500 iOS iPhones 
en iPads geleverd aan een internationaal opererende 
investeringsbank en financiële dienstverlener, 
inclusief uitrol- en onderhoudsdiensten. 

• Levering van circa 7.500 iOS-apparaten

• Uitroldiensten omvatten een update naar de 
nieuwste iOS-versie, bundeling van iPhone/iPad, 
beschermhoes en introductie-/installatieblad 

• Aangevuld met een reparatieservice van 
24 maanden (omwisselservice op de volgende 
werkdag)

Voordelen voor de klant

• Expertise op het gebied van uitrolprocessen 

• Mobiliteitsexpertise, vooral op het gebied van DEP- 
gerelateerde processen

• Flexibele en individuele  
uitroldiensten mogelijk

• Reparatieservice volgens  
klantspecificaties

Verstrekking van de juiste diensten

Computacenter biedt onder meerjarig contract 
diensten aan een internationaal opererend 
engineeringbedrijf, inclusief de levering en het beheer 
van iPhones en iPads voor alle in aanmerking komende 
medewerkers. Onlangs is een Executive Mac-oplossing 
gebouwd, beheerd door een VIP-ondersteuningsteam 
en Jamf.

• Integratie van iOS- en macOS-apparaten in het  
bedrijfsnetwerk van de klant

• Implementatie van Jamf voor apparaatbeheer

•   ��'White glove' Exec-ondersteuningsdiensten door een 
speciaal ondersteuningsteam

• De oplossing wordt uitgebreid om iOS en macOS 
internationaal te ondersteunen in andere delen van 
het bedrijf

SAMEN TOPRESULTATEN 
BEREIKEN



Als u wilt weten hoe Computacenter uw 
organisatie kan helpen het nieuwe werken 
te omarmen met Apple-technologieën, neem 
dan contact op met uw Computacenter-
accountmanager, stuur een e-mail naar 
enquiries@computacenter.com  
of bel met +44 (0)1707 631600

CONTACT

OVER COMPUTACENTER

Computacenter is een toonaangevende onafhankelijke technologiepartner, die het vertrouwen 
geniet van grote ondernemingen en organisaties in de publieke sector. Wij helpen onze klanten 
met het inkopen, transformeren en beheren van hun IT-infrastructuur voor digitale transformatie 
ter ondersteuning van hun gebruikers en bedrijfsvoering. Computacenter is een beursgenoteerde 
onderneming op de Londense FTSE 250 (CCC.L) en heeft wereldwijd meer dan 18.000 mensen in dienst.

www.computacenter.com


