
VERBETERDE ERVARINGEN 
OP DE WERKPLEK MET 
COMPUTACENTER EN APPLE 
Het nieuwe werken is dynamisch en divers. En als we flexibeler omgaan met 
hoe en waar we werken, moeten we ook flexibelere technologie gebruiken. 

61% 75% 
van het kantoorpersoneel 

wil vaker vanuit huis 
werken1 

van de werknemers gebruikte 
minstens twee nieuwe 
technologieën in 20202 

 
 

Met uniek inzicht in werkplek- 
en technologietrends, levert 
Computacenter oplossingen 
waarmee teams sneller 
en slimmer kunnen werken,  
waar ze ook zijn. 

BIJ ONS 
STAAN 1 2 

MENSEN OP 1 
Als Apple Authorised Enterprise 
Reseller helpt Computacenter 
organisaties om de juiste apparaten, 
applicaties en diensten voor de 
werkplek naadloos aan de juiste 
medewerkers te koppelen, door: 

Analyses van 
werkstijlen en 

individuele 
verwachtingen 

Vereenvoudigde 
implementatie 

3 4 

Training op en 
buiten de locatie om 

het gebruik te 
maximaliseren 

Gepersonaliseer-
de integratie en 

continue 
ondersteuning 

Het resultaat? Vanaf dag één meer keuze en 
betrokkenheid, betere ervaringen en hogere 
productiviteit. 

WE STREVEN NAAR DE JUISTE BALANS 
Medewerkers willen keuze hebben. Werkgevers willen consistentie. Met Computacenter en 
Apple krijgt u het beste uit twee werelden. Volgens Forrester3 kan het gebruik van Macs in de 
organisatie leiden tot: 

Onze Apple-oplossingen en -diensten, gekoppeld aan belangrijke applicaties en samenwerkingsverbanden: 

Creëren een naadloze 
ervaring voor de 

gebruiker op meerdere 
apparaten, inclusief 
mobiele oplossingen 

Vereenvoudigen 
continu IT-beheer en 

geven inzicht in 
gebruik 

Bieden meer 
financiële 

transparantie en 
voorspelbaarheid 

Beschermen en 
prioriteren 
beveiliging 

Omvatten ook 
speciaal 

afgestemde 
reparatieservices 

Technologie voor de werkplek die de operationele kosten verlaagt, de kans op datalekken verkleint, talent aantrekt en vasthoudt, 
en groei en innovatie aanstuurt met minder uitval? Daar doen bedrijven het heel goed op. 

WAAROM ZIJN ONZE 
APPLE-OPLOSSINGEN  
EN -DIENSTEN 
BELANGRIJK 

VOOR BEDRIJVEN 

• Trekt talent aan en 
houdt het vast 

• Verhoogt de productiviteit 
en flexibiliteit 

• Stuurt groei 
en innovatie aan 

IT-KAMPIOENEN OP DE WERKPLEK 
Dankzij samenwerking met Computacenter kunnen organisaties meer capaciteit vrijmaken zonder dat hun operationele kosten stijgen 
of hun infrastructuur nog complexer wordt. 

Meer dan 4.000 
mobiele engineers, 7.200 
werkplekspecialisten, 
4.500 servicedesk-
medewerkers in ons 
team 

3,7 m 
gebruikers in 
20 talen 
ondersteund in 
70 landen 

Per dag tot 
5.000 
apparaten 
verwerkt in onze 
integratiecentra 

Apple Authorised 
Enterprise Reseller 
(AAER) in het Verenigd Koninkrijk, 
Frankrijk en Duitsland 

Meer dan 100 
specialisten, consultants 
en engineers in onze 
speciale Apple Practice 

Computacenter werkt met een ecosysteem van partners die onze Apple-oplossing optimaal ondersteunen. 

ONTDEK MEER 
Als u wilt weten hoe Computacenter uw organisatie kan helpen om met behulp van Apple-technologieën het 
nieuwe werken te omarmen, neem dan contact op met uw Computacenter-accountmanager, 
stuur een e-mail naar enquiries@computacenter.com of bel +44 (0)1707 631000. 

www.computacenter.com 

Bronnen: 1. https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/consulting/articles/working-during-lockdown-impact-of-covid-19-on-productivity-and-wellbeing.html  2. https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/consulting/articles/working-during-lock- 
down-impact-of-covid-19-on-productivity-and-wellbeing.html  3. https://tools.totaleconomicimpact.com/go/apple/TEI/docs/TEI-of-Mac-in-Enterprise.pdf  4. https://www.apple.com/environment/pdf/Apple_Environmental_Progress_Report_2020. 
pdf 5. https://www.apple.com/environment/pdf/Apple_Environmental_Progress_Report_2020.pdf 

  

 

           

 

   

 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Optimale beveiliging 

• Lagere kosten 

• Vereenvoudigd 
IT-beheer 

 

VOOR DE CIO 
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• Meer keuze 

• Rijkere ervaring 

• Maximale tevredenheid 
 

VOOR GEBRUIKERS 

 
Tot 

255% 
rendement op 
investeringen 

 

48 uur 
méér productiviteit 
per medewerker in 

drie jaar 
 

 
20% 

meer mensen 
vasthouden 
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