
DE MOBIELE WERKPLEK 
MAAKT UW ORGANISATIE 
GEZONDER EN PRODUCTIEVER   
Behoud de zakelijke voorsprong met oplossingen van HP 



Wat de klant tegenwoordig van u verwacht 
Technologie wordt steeds mobieler. Daardoor zijn we niet langer afhankelijk van vaste 
werkplekken en -uren om te voldoen aan de klantvraag. Handig, want het stelt ons in staat 
zakelijke processen veel efficiënter en klantgerichter in te vullen. Uw klant weet dat niet alleen, 
maar verwacht het ook: hij gaat ervan uit dat uw organisatie net zo flexibel is als hij zelf is.

Uw strategisch voordeel in de ‘War for talent’
Naast de transitie van vast naar mobiel is er nog een andere interessante verandering 
gaande; de opkomst van de millennial, de generatie geboren tussen 1982 en 2000. Zij maken 
een steeds groter deel uit van de arbeidsmarkt.  Deze digital natives beschouwen mobiele 
technologie als iets vanzelfsprekends. Waarom zouden zij dan nog afhankelijk willen zijn van 
vaste apparatuur die deze flexibiliteit niet kan bieden?

Het belang van gezonde en tevreden collega’s
Mobiel werken maakt de werkdag van uw collega’s makkelijk én leuker. Het stelt hen in staat 
te werken waar zij zelf willen, zoals thuis. Dit leidt tot een gezondere werk-privébalans; uw 
collega’s staan minder vaak in de file en minimaliseren zo het aantal verloren uren. Die vrijheid 
zorgt er voor dat uw collega’s veel minder stress hebben, en veel frisser en energieker werken.  

Sta sterk in de toekomst 
Wilt u ook in de toekomst competitief blijven, dan is het verstandig om zo snel mogelijk 
over te stappen naar de mobiele werkplek. Maar hoe pakt u dit nu het beste aan? Daarmee 
helpen we u graag. 

83% van de medewerkers kan bij mobiel werken 
net zo goed, of zelfs beter, samenwerken met collega’s 
in vergelijking met on-site werken.1

38% van de medewerkers kan werk- en 
privéverplichtingen beter organiseren 
door mobiel werken.2

WAAROM MOBIEL WERKEN 
NIET LANGER EEN KEUZE IS 
Mobiliteit is een voorwaarde voor succes in de connected world

1 Onderzoek van MIT Sloan
2 Rapport: FOD Mobiliteit en Vervoer – Kerncijfers Telewerk in België  
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De gebruiker centraal 
Er bestaat niet zoiets als een kant-en-klaar recept voor de mobiele werkplek. De invulling 
ervan is afhankelijk van de wensen, eisen en behoeften van uw collega’s. Die willen onderling 
nog wel eens verschillen; zo zullen uw accountmanagers meer behoefte hebben aan een 
premium laptop dan uw receptioniste op kantoor. Voor uw grafisch designer zijn zaken als 
veel rekenkracht kracht en hoge-kwaliteitdisplays belangrijker dan voor uw inkopers. 

Zoveel mensen, zoveel wensen. Door kerntaken en kritische succesfactoren als leidraad te 
gebruiken kan iedere medewerker van een passend device worden voorzien. 

VanRoey.be en HP: de zekerheid van maatwerk 
Bij VanRoey.be weten we precies hoe we uw organisatie en collega’s optimaal kunnen laten 
profiteren van de voordelen van mobiel werken. We gaan graag met de dialoog aan met u en 
uw collega’s, kijken naar uw zakelijke doelstellingen, en hoe mobiele technologie daar aan kan 
bijdragen. Op basis van de bevindingen ontwikkelen we werkplekken op maat, waarmee uw 
collega’s iedere dag het beste uit hun zakelijke en privélevens halen. Het resultaat: gezonde 
collega’s, optimale productiviteit en een toekomstbestendige organisatie. 

Op de volgende pagina vertellen wij u hoe HP Pro-, HP EliteBook-, en HP ZBook invulling 
geven aan onze missie om uw organisatie nog slimmer te laten werken.

DE MOBIELE WERKPLEK:  
EEN KWESTIE VAN MAATWERK 
Waarom een flexibele invulling belangrijk is 



HP biedt een uitgebreid portfolio aan mobiele hardware voor iedere laag van uw organisatie. 
Het creëren van werkplekken op maat was daardoor nog nooit zo makkelijk. Graag lichten we 
de meerwaarde van de HP Pro-, HP EliteBook-, en HP ZBook-reeks toe aan de hand van drie 
praktijkvoorbeelden. 

DE MEERWAARDE VAN HP-HARDWARE 
IN DE ZAKELIJKE PRAKTIJK 
HP helpt professionals het beste uit hun dag te halen 

Praktijkvoorbeeld: Jos is verkoper bij een leverancier van bouwmaterialen. Voor zijn werk legt hij 
dagelijks bezoeken af bij potentiële klanten. Hij gebruikt Office 365 voor standaard kantoorwerk. Voor 
het openen van complexe CAD files is de extra performance meer dan welkom. Om door werven te 
wandelen kan het toetsenbord afgenomen worden en is het extra handig foto's te kunnen nemen en 
er meteen aantekeningen op te maken. Dankzij de vele beveiligingsfeatures kan Jos gerust zijn dat bij 
verlies of diefstal geen gegevens verloren geraken.

Praktijkvoorbeeld: Annemarie is marketingmanager bij een stroomleverancier. Ze werkt regelmatig 
thuis, zodat ze haar jonge kinderen makkelijker naar school kan brengen en weer kan ophalen. Zakelijke 
applicaties zorgen ervoor dat zij thuis net zo productief en bereikbaar is als op kantoor. Dankzij haar 
supersnelle EliteBook kan zij altijd en overal multitasken, zonder enige concessie.

HP HP Elite X2 1013: 
Creativiteit zonder concessies
U kunt alle taken aan met de kracht van een pc en de 

creativiteit en vrijheid van een tablet. Krachtige 

processors die bij uitstek geschikt zijn voor uw pro-

fessionele apps, en de mobiliteit van een tablet om ook 

onderweg lekker door te werken. De Elite x2 1013 maakt 

de voordelen van een detachable device helemaal waar.

HP EliteBook: stijlvolle en krachtige 
devices met focus op security 

Met de HP EliteBooks ervaren professionals de kracht 

en veelzijdigheid van een echte premium laptop. De luxe 

behuizing, premium behuizing, uitgebreide functionaliteiten 

en ruime aandacht voor beheer en security maken de 

EliteBook een krachtige en sterk beveiligde alleskunner voor 

omgevingen waarin topprestaties essentieel zijn.



Als architect ontwerpt Willem veel 3D-modellen met behulp van specialistische tekensoftware.  
Om snel en productief te kunnen tekenen is veel rekenkracht nodig, evenals grafische prestaties van 
topkwaliteit. Om de digitale ontwerpen op locatie van de klant toe te kunnen lichten, koos Willem voor 
de HP ZBook Workstation. Met dit device profiteert hij van optimale productiviteit in een mobiel jasje. 

HP ZBook: de beste keuze voor de 
creatieve professional

Devices uit de HP ZBook-serie behoren tot ’s werelds meest 

krachtige mobiele workstations. Ongekende rekenkracht, 

flexibiliteit, extreme beeldkwaliteit en duurzaamheid; met de 

ZBook-devices haalt u het allemaal in huis. Het maakt deze 

reeks dan ook de beste keuze voor professionals die veel 

met zware datatoepassingen werken, zoals ontwerpers en 

wetenschappers. 



Mobiel werken zorgt er voor dat er steeds meer data op steeds meer verschillende apparaten 
staat. Deze data is een geliefd doelwit onder cybercriminelen. Het is daarom belangrijk dat 
deze data altijd goed beveiligd is.

HP Security: supersterke beveiliging op hard- en softwareniveau
HP biedt zeer sterke beveiliging tegen dreigingen die uw productiviteit, continuïteit 
en dataveiligheid kunnen schaden. Dit wordt onder andere ingevuld met de HP Sure-
securityoplossingen, die de mobiele werkplek van passende beveiliging voorzien. Een greep 
uit de mogelijkheden.

HP Sure Click
HP Sure Click biedt sterke beveiliging tegen aanvallen tijdens browsen op internet via 
Internet Explorer of Chromium. Dat komt omdat u via HP Sure Click surft via een beveiligde 
omgeving. Eventuele dreigingen worden hierbij in quarantaine geplaatst zonder dat ze uw 
systeem kunnen aanvallen. De dreigingen worden verwijderd zodra u de browser afsluit. 

HP Sure Start Gen4
HP Sure Start biedt zeer sterke beveiliging tegen hacks. Deze technologie meldt wanneer 
hackers proberen het BIOS van devices aan te passen. Bij een aanval wordt het BIOS 
hardwarematig naar het oorspronkelijke niveau teruggebracht. Dit maakt het zeer lastig 
voor hackers om in te breken op systemen.

HP Sure Run
HP Sure Run beschermt uw kritische processen wanneer aanvallen deze proberen stil 
te leggen. Door de zelfherstellende bescherming blijven deze processen actief, ook als 
dreigingen zoals malware deze proberen af te sluiten. Het maakt van HP Sure Run een 
betrouwbare hardwarematige endpoint-securityoplossing die uw data veilig houdt.

HP Sure Recover 
Via HP Sure Recover kunnen zakelijke laptops via de netwerkverbinding worden voorzien 
van de meest recente image. Hierdoor kan een einde worden gemaakt aan verminderde 
functionaliteit als gevolg van malware of hacks. HP Sure Recover beperkt downtime tot een 
minimum, wat ten goede komt aan de productiviteit. 

WAAROM U NIET MEER ZONDER  
STERKE DATABEVEILIGING KUNT  
Zo houdt u de mobiele werkplek op-en-top veilig



Meer weten over de oplossingen van HP?
Bent u benieuwd welke voordelen HP úw organisatie nog meer kan bieden? Neem 
dan vandaag nog contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over de verschillende 
oplossingen, en hoe deze u helpen uw mobiele werkplek doorlopend veilig te houden. 

 
Contact
VanRoey.be
Tel.: +32 (0) 14 470 605
E-mail: business@VanRoey.be 

U vindt VanRoey.be op de volgende locaties: 

Turnhout
Kempenlaan 2
B-2300 Turnhout

Mechelen
Motstraat 30
B-2800 Mechelen 

Geel
Antwerpseweg 116h
B-2440 Geel

Antwerpen
Bredabaan 1026
B-2900 Antwerpen 
(Schoten) 


