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VIER MANIEREN WAAROP KLEINE
BEDRIJVEN SUCCESVOL ZIJN DOOR
VIDEOVERGADEREN

In de afgelopen maanden is videovergaderen
naar voren gekomen als een belangrijke
technologie voor kleine bedrijven in vele sectoren,
van productie tot gezondheidszorg. Video biedt
meerdere voordelen, naast bedrijfscontinuïteit, in
onzekere tijden.

INHOUD
VIDEOVERGADEREN BIEDT KLEINE BEDRIJVEN
VIER DUIDELIJKE VOORDELEN:
1. BRENG WERKNEMERS MET ELKAAR IN CONTACT
2. BESPAAR GELD
3. DOE MEER MET MINDER
4. OPTIMALISEER COMMUNICATIE
OOG OP DE TOEKOMST: WAAROM
BEDRIJFSCONTINUÏTEIT AFHANKELIJK IS VAN VIDEO
ZORG DAT UW TEAMS IN CONTACT BLIJVEN
MET LOGITECH-OPLOSSINGEN VOOR VIDEO
COLLABORATION VOOR GOOGLE MEET

1.

Video zorgt ervoor
dat uw personeel met
elkaar in contact blijft,
wat er ook gebeurt
Contact en samenwerking zijn belangrijker dan ooit voor
iedereen in uw bedrijf. In deze onvoorspelbare en steeds
veranderende wereld werken vele kantoormedewerkers
ineens op afstand. Video stelt hen in staat met elkaar in
contact te blijven, waar ze ook moeten werken.
• Videovergaderen biedt een natuurlijke vergaderervaring
en is het beste alternatief voor ontmoetingen in
persoon.
• Gezien de aanhoudende gezondheidszorgen, zullen vele
werknemers er waar mogelijk voor kiezen elkaar via
video, in plaats van in persoon te ontmoeten.
• Studies hebben aangetoond dat van huis uit
werken hetzelfde gevoel van geluk geeft als een
salarisverhoging van $ 40.000.1
• Sinds 2004 is het aantal mensen dat het grootste
deel van hun werk niet op kantoor verricht, met 79%
gegroeid.1

De toekomst van werk:
25% tot 30% van
bedrijfsmedewerkers,
inclusief bij kleine
bedrijven, werkt meerdere
dagen per week op afstand.
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2.
$11.000
bespaard per persoon1

Video transformeert
de werkplek
en bespaart geld
De verschuiving naar een 'kantoor zonder grenzen' is in
2020 versneld en video heeft daarbij een hoofdrol gespeeld.
Het is belangrijk de juiste hardware te hebben, omdat dit
acceptatie bevordert. Door intelligent in de juiste tools
voor video collaboration te investeren kunt u voor de beste
gebruikerservaring zorgen, terwijl u downtime en verwarring
voorkomt.
• Meer dan 33% van werknemers zou instemmen
met een salarisverlaging in ruil voor de
mogelijkheid van huis uit te werken.1
• Werknemers die van huis uit werken verkleinen hun
koelstofvoetafdruk voor zichzelf en hun werkgever.
• Werknemers kunnen per jaar tussen $ 2500 en
$ 4000 (of meer) besparen door de helft van de
tijd op afstand te werken.1
• Bedrijven besparen gemiddeld $ 11.000 per
persoon wanneer werknemers de helft van de tijd
van huis uit werken.1
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3.

Met video kun je meer
doen met minder
Werkgevers hebben zich jarenlang, zo niet decennialang, verzet
tegen werken op afstand. Velen hebben nu het licht gezien.
Kleine bedrijven die op financieel vlak bij de pinken zijn, zien
mogelijkheden om kosten te besparen op reizen en onroerend
goed door video en andere technologieën te omarmen. Ze zien
de bedrijfsvoordelen van wendbaarheid en bedrijfscontinuïteit. En
ze zien hoe de 'video voorop'-cultuur productiviteit verhoogt voor
minder geld; de essentie van meer doen met minder.
• Werknemers op afstand zijn vaak meer betrokken en
werken gemiddeld 4 uur per week meer.1
• Video verbetert de ervaring van het werken op
afstand door meer betrokkenheid te creëren tussen de
deelnemers van vergaderingen.
• Videovergaderen stelt werknemers in staat mensen van
overal aan te nemen, wat de pool van talent vergroot
en de wervingskosten potentieel verlaagt.
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VAN WERKNEMERS WAARDEREN
VIDEO OMDAT HET HEN IN STAAT
STELT OVERAL TE WERKEN3
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4.

Video maximaliseert communicatie tussen
werknemers, partners en klanten
Communicatie is de lijm die relaties bijeenhoudt. Uit studies is bovendien gebleken dat video voor externe
teams een veel effectievere manier is om te communiceren dan andere tools, zoals de telefoon en e-mail.
Een goede sociale connectie, op basis van intensieve communicatie, leidt tot grotere creativiteit en betere
probleemoplossing, hogere productiviteit, meer loyaliteit en beter personeelsbehoud.1
• Videovergaderen biedt aanzienlijk meer voldoening en
is beduidend effectiever voor vergaderingen dan een
teleconferentie.
• Videovergaderen en vergaderingen in persoon zijn gelijk
wanneer het op effectiviteit en voldoening onder de
deelnemers aankomt.
• Niet-productieve zakelijke bijeenkomsten kosten bedrijven
elk jaar 541 miljard dollar aan verloren productiviteit en
werknemerstijd.1
• Sterke sociale connecties maken mensen gelukkiger en
fysiek gezonder, wat zich vertaalt in hogere werkprestaties.
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VAN VERGADERINGEN
HEBBEN DEELNEMERS
OP AFSTAND1

Oog op de toekomst:
Waarom bedrijfscontinuïteit
afhankelijk is van video
De mogelijkheid om snel in te springen op wereldwijde uitdagingen kan
bepalend zijn voor succes in de komende jaren. Video is de lijm die teams
bijeenhoudt en zorgt dat ze hun werk kunnen blijven doen. Met video kunt u
zich bovendien van uw beste kant presenteren aan klanten.
Zelfs een kleine tegenslag, zoals een file onderweg, een ziek kind thuis of
een geannuleerde vlucht, kan makkelijk worden overwonnen wanneer video
deel uitmaakt van uw cultuur. Wanneer u niet persoonlijk aanwezig kunt
zijn, stelt videovergaderen u in staat vergaderingen, zaken en besluitvorming
door te laten gaan.

Zorg dat uw teams in contact blijven
met Logitech-oplossingen voor video
collaboration voor Google Meet
Logitech Room Solutions voor Google Meet bieden u alles wat u nodig heeft om elke vergaderruimte van
professionele audio en video te voorzien tegen een betaalbare prijs.
Plug-and-play kits zijn verkrijgbaar in kleine, middelgrote en grote configuraties. Deze vooraf geconfigureerde
systemen omvatten een Logitech ConferenceCam, een Meet Compute System met houder voor kabelbevestiging
en de Logitech Tap-touchcontroller. Neem contact op met uw leverancier of klik hieronder om online te kopen.
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