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HET NIEUWE WERKEN 2.0
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Het nieuwe werken wordt inmiddels zowel door
medewerkers als door werkgevers omarmt. Niet
alle branches lenen zich voor een hybride
uitvoering van de werkzaamheden. Waar dit wel
mogelijk is, verwacht 60% van de organisaties in
het MKB dat het nieuwe werken onderdeel blijft
binnen het bedrijf (bron: https://www.cbs.nl/nl-
nl/nieuws/2021/46/ondernemers-verwachten-dat-
hybride-werken-blijft). 

De eerste stap naar een nieuwe manier van
werken kwam tijdens de COVID-uitbraak. In deze
tijd is deze nieuwe manier van werken
volwassener en professioneler geworden, maar
ook bedrijven zien ruimte voor optimalisatie.

Tijd voor optimalisatie.
Veel organisaties hebben hybride werken als
gevolg van COVID versneld ingevoerd. De focus
lag immers op het voortzetten van de
bedrijfsvoering. Bedrijven zochten massaal naar
oplossingen om werknemers thuis te kunnen
laten werken. Hierdoor ontstond er een tekort aan
hardware. Keuzes werden gemaakt op basis van
beschikbaarheid. Nadat de aanvankelijke storm is
gaan liggen, hebben bedrijven tijd om hun
werkprocessen kritisch te bekijken. 

Medewerkers blijven (deels) hybride werk
verkiezen boven een vast kantoor. Bedrijven
moeten steeds meer nadenken over hoe ze hun
werkplekken en kantoorruimtes (her)inrichten,
naar de toekomst kijken en in lijn blijven met hun
groeistrategieën. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/46/ondernemers-verwachten-dat-hybride-werken-blijft
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HOE LEID IK MIJN HYBRIDE
(DOOR)START IN GOEDE
BANEN?

Daarnaast zijn persoonlijke voorkeuren, de
noodzaak om in teams te werken of werkredenen
van invloed op de noodzaak om op kantoor te
werken. 

Wanneer jouw organisatie klaar is om de volgende
stap te zetten in het creëren van een hybride
werkomgeving, raden we aan hybride werkstijlen en
kantoormogelijkheden op te nemen in het
besluitvormingsproces. 

Met de overgang naar hybride werken kunnen
organisaties te maken krijgen met andere manieren
van werken die mede bepalend zijn voor de werkdruk
op kantoor. Een kantoor kan bijvoorbeeld nog steeds
volledig bemand zijn, maar niet op alle dagen, of
gedeeltelijk bemand tijdens kantooruren.

De (variërende) functie van een kantoor wordt dus
mede bepaald door de toestroom van personeel naar
het kantoor, hoe vaak en waarom. Deze veranderingen
vereisen ook andere hardware en apparatuur.

Werkgevers willen hun werknemers voldoende
middelen ter beschikking stellen, zodat ze zo efficiënt
mogelijk kunnen werken en effectief kunnen
samenwerken met collega's en relaties. 



Lydis: dé full service distributeur Telecom, Av, en Security oplossingen. 5

VIDEOCONFERENCING EN
EFFICIËNT SAMENWERKEN

Het is makkelijker en sneller om even virtueel af te
spreken dan een fysieke afspraak te maken.
Medewerkers ervaren meer betrokkenheid als ze
deel uitmaken van een team. We willen zowel
individueel als in teamverband betrokken zijn bij
het proces. 

In het nieuwe werken zijn videoconferencing en
(online) samenwerken de bouwstenen die zorgen
voor de voortgang van (werk)processen. Met de
juiste apparatuur kunnen gebruikers het
maximale halen uit online overleggen en
videoconferencing. 

Face-to-face ervaring en non-verbale
communicatie dragen vaak bij aan de kwaliteit van
het gesprek. Hierdoor is duidelijk wie er aan het
woord is en kunnen deelnemers zich
concentreren op de inhoud van de vergadering. 

Ingebouwde mogelijkheden voor het delen van
content zorgen ervoor dat iedereen hetzelfde
materiaal ziet dat wordt besproken. Erg handig
wanneer het doel van communicatie
samenwerking is. Tijdens een online overleg kan
men snel kennis overdragen en het
besluitvormingsproces versnellen.



WIL JE MEER TE WETEN KOMEN 

OVER ONZE OPLOSSINGEN? STUUR DAN

EEN MAIL NAAR ADVIES@LYDIS.COM

https://www.lydis.nl/contact/demo-aanvragen
mailto:advies@lydis.com
mailto:advies@lydis.com
mailto:advies@lydis.com
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NEEM CONTACT OP MET LYDIS
VIA ADVIES@LYDIS.COM

GA SNEL AAN DE SLAG MET 
DE ALLES-IN-ÉÉN VIDEOBAR
Door het alles-in-één concept is de
videobar de ideale oplossing als je direct
wilt starten met videoconferencing. Dit
videosysteem is eenvoudig te
implementeren, zelfs voor kleine
organisaties. 

De videobar is gebruiksvriendelijk en
eenvoudig in gebruik, waardoor gebruikers
gemakkelijk aan de slag kunnen. 

Yealink biedt een breed portfolio aan
meetingbars. Deze compacte oplossing
voor videoconferenties is er in drie
verschillende uitvoeringen: de Yealink A10,
A20 en A30 zijn video-oplossingen voor
huddle rooms, thuiskantoren, kleine tot
middelgrote vergaderruimtes. 

Deze vergaderruimtes worden
binnen bedrijven vaak gebruikt als
vergaderruimtes voor kortdurend
en/of incidenteel overleg. Yealink
videobars bevatten ook AI-functies
zoals speakertracking en auto-
framing, waardoor het uiterst
gebruiksvriendelijk en toegankelijk is.
Voor elke ruimte en elk platform is er
een oplossing. Een groot voordeel
van de videobar is dat deze op een
vaste plek in de ruimte staat. De
ingebouwde camera geeft daardoor
een goed beeld van de deelnemers in
de ruimte. 

https://www.lydis.nl/contact/demo-aanvragen
mailto:advies@lydis.com
mailto:advies@lydis.com
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Makkelijke installatie. Plug and play,
eenvoudig te monteren boven en
onder je scherm.

Gebruikersvriendelijk. 
Ingebouwde functies voor kunstmatige
intelligentie, zoals autoframing, spreker
volgen en spraak volgen. Je hoeft je geen
zorgen te maken over gebruik of
instellingen

Oplossingen voor elk platform, elke
ruimte, elk apparaat. De videobar heeft
een native Teams-interface, maar kan
ook gebruikt worden als Bring Your Own
Device.

Apparaatbeheer op afstand. 
IT-afdelingen kunnen apparaten op
afstand beheren en bewaken met
behulp van online beheertools. 

De Yealink A10 videobar is een krachtige videobar die
speciaal is ontworpen voor huddle rooms en
thuiskantoren. Door zijn compacte formaat past hij in
elke ruimte. De ingebouwde 4K-camera heeft een
gezichtsveld van 120 graden, zodat je deelnemers zelfs
in huddle rooms goed kunt zien. Bovendien heeft de
A10 verbeterde ruisonderdrukking die
achtergrondgeluid neutraliseert, zodat je je volledig
kunt concentreren op jouw vergadering.

Voordelen Yealink videobar

Yealink A10 Videobar –
Huddle room

Wil je meer te weten komen over onze oplossingen? Neem dan contact op via
advies@lydis.com of klik op één van de afbeeldingen om een demo aan te vragen.

https://www.lydis.nl/contact/demo-aanvragen
mailto:advies@lydis.com
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Yealink A20 is een alles-in-één slimme
videobar voor kleine tot middelgrote
vergaderruimtes. Met ingebouwde
functies voor kunstmatige intelligentie,
zoals autoframing, speaker tracking,
hoeven gebruikers zich geen zorgen te
maken over instellingen. Nadat de
vergadering is begonnen, zorgt de
slimme videobalk ervoor dat de
videoconferentie soepel verloopt. Een
ingebouwde camera met 8x digitale
zoom zorgt voor een duidelijk zicht op
het schakelen tussen luidsprekers.

De Yealink A30 heeft twee ingebouwde camera's, een
8 MP camera en een 90 graden groothoeklens. Dit
maakt de A30 geschikt voor middelgrote
vergaderruimtes van 5 tot 12 personen. 
De Yealink A30 heeft ook AI-functies die de videobar
slim en gebruiksvriendelijk maken. De A30
ondersteunt het delen van inhoud en whiteboarding,
waardoor samenwerking nog eenvoudiger wordt.

Yealink A20 Videobar - 
Kleine tot middelgrote
vergaderruimtes

Yealink A30 Videobar - Middelgrote
tot grote vergaderruimtes

CTP18 Touch Panel is het controlepaneel van Yealink dat
kan worden gekoppeld aan de videobar van Yealink. Met
dit paneel kunnen gebruikers eenvoudig vergaderingen
bijwonen en beheren. Je kunt bijvoorbeeld een
vergadering starten met een enkele druk op de knop en
eenvoudig deelnemen en deelnemers "opbellen". 

Breid de Yealink videobar uit
met een touchpanel (CTP18)

https://www.lydis.nl/contact/demo-aanvragen
https://www.lydis.nl/contact/demo-aanvragen
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ONZE SERVICES
Live online demo of demo in onze
showroom

Proof of concept

Hardware zelf testen.

Consultancy

SAMENVATTING - BOUW EEN 
HYBRIDE WERKOMGEVING.

De organisatie is klaar voor de volgende stap
in het nieuwe werken, hetzij door zich te
specialiseren in het nieuwe werken, hetzij
door de organisatie te laten groeien.

Denk kritisch na over communicatiedoelen,
gebruikers en randvoorwaarden. Heb je
rekening gehouden met de verschillende
werkvormen en de bezetting en de ruimtes
van het kantoor? Ook belangrijk is het
communicatieplatform. Gebruik je
bijvoorbeeld Microsoft Teams, dan is het
handig om apparatuur aan te schaffen die
hiermee integreert.

Grote , maar ook kleine organisaties zonder
grote IT-afdeling, kunnen direct aan de slag
met videoconferencing. De apparatuur  van
Yealink is bijzonder gebruiksvriendelijk en
eenvoudig te installeren. 
 

Verder biedt Yealink een uitgebreid
assortiment SIP-telefoons, headsets,
modulaire videosystemen en meeting
boards.

“Voor corona was het niet vaak nodig om
videocalls te houden, want iedereen werkte
bijna altijd op kantoor. Toen het kantoor net

weer open kon, kregen we te maken met
hybride werken. We kwamen erachter dat
we meer faciliteiten nodig hadden dan het

enkele systeem dat we hadden staan. Zo zijn
we een selectie begonnen en (begin dit jaar)

bij Lydis uitgekomen.” 
 

- Feike, IT-lead bij Tony's Chocolonely
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WWW.LYDIS.NL

ADVIES@LYDIS.COM

SALES@LYDIS.COM

036-202 0120

MAIL NAAR ADVIES@LYDIS.COM

ONZE EXPERTS STAAN
VOOR JOU KLAAR!

Is nog niet alles duidelijk, spreek
je ons liever persoonlijk of heb
je vragen die niet beantwoord
zijn in het whitepaper?

Neem dan contact op met Lydis
op en laat je adviseren door een
van onze product experts.

https://www.lydis.nl/contact/demo-aanvragen
mailto:advies@lydis.com

