HOME & OFFICE NAVIGATOR
Wie is de home & office navigator?
Home & office navigators navigeren een hele dag door hun werkomgeving: ’s ochtends
handelen ze focustaken af in hun home office en ‘s middags brainstormen ze eerst samen
met collega’s in de vergaderzaal om daarna aan een focusdesk de input te verwerken.
Deze medewerkers willen geen tijd verliezen en doen er alles aan om zo efficiënt mogelijk
te werken. Ze hebben nood aan een mobiel toestel met touch waarmee ze makkelijk
kunnen samenwerken, maar waarop ze ook in alle veiligheid en met de nodige discretie
vertrouwelijke informatie kunnen verwerken.

AANDEEL GEBRUIKERS:

TIJD WEG VAN DESK:

23 %

59 %

SAMENWERKING:

>40

%

GEDRAG

TYPISCHE FRUSTRATIES

Home & office navigators reizen doorheen het kantoor.

Beperkte levensduur van de batterij.

Drukbezette planning.

Laders meenemen doorheen de werkplek.

Efficiënt werken is van groot belang.

Fysieke duurzaamheid van het toestel.

Deze groep werkt met meerdere documenten tegelijkertijd.

Gebrek aan schermruimte.

Zware cloudgebruikers, vanaf het hoofdtoestel.

Moeilijkheden om verbinding te maken in de vergaderruimte.
Trage computers of tools.

HET TOESTEL DAT WIJ HOME & OFFICE
NAVIGATORS VOORSTELLEN

WAT HOME & OFFICE NAVIGATORS
BELANGRIJK VINDEN
Design			

60 %

Mobiliteit

85 %

Performance

70 %

Samenwerken

100 %

Veiligheid & privacy

100 %

WAT HOME & OFFICE NAVIGATORS WILLEN
HP ELITEBOOK 800

Display
Veel schermruimte om te multitasken.

HP Sure View biedt je ook op kantoor de nodige privacy.

Aanraken en werken
Overal snel connecteren en werken.

Keuze uit verschillende groottes.

Performance
Gemiddelde tot hoge performance om te multitasken.

Ingebouwde poorten om te verbinden met de
infrastructuur.

Samenwerken
Hoogstaande samenwerkingstools.

DE SERVICE DIE WIJ VOORSTELLEN

Smalle randen.

Privacy
Om discreet vertrouwelijke informatie te verwerken.

Levering van technologie op het werk.
Break & fix-support op het werk.
Thuisverbinding met normale bandbreedte.
Proactief beveiligingsniveau.
Office 365, normale cloudopslag, specifieke bedrijfsapps.
Een abonnement op HP Instant Ink:
inkt of toner wordt automatisch besteld en aan huis geleverd.

HET ECOSYSTEEM DAT WIJ HOME & OFFICE NAVIGATORS AANRADEN

MOBIEL

KANTOOR

THUISKANTOOR

Rugzak of draagtas

HP E24d G4 FHD
Advanced Docking Monitor &

HP E27u G4 QHD USB-C monitor

HP E14 G4 draagbaar display voor zij die
vaak onderweg werken

HP E24 G4 FHD Monitor

Draadloze headset

HP Comfort Grip draadloze muis

HP Comfort Grip draadloze muis

HP Premium draadloos toetsenbord
Gedeelde MFP: 150 pagina’s per maand
printen + scannen

HP 950MK muis en toetsenbord
draadloos en oplaadbaar
OfficeJet Pro + plan Instant Ink
tot 300 pagina’s per maand printen

