TRANSPORT: HYBRIDE WERKEN FACILITEREN
24/7/365 VERBONDEN

HYBRIDE WERKEN FACILITEREN IN DE TRANSPORTSECTOR
ONDERSTEUNING INTERNE WERKPROCESSEN & CONTINUÏTEIT

Hybride werken en overleggen is anno 2022 meer gewoonte dan uitzondering. In de transport
branche, met een 24/7/365 bedrijfsvoering, is ook een verschuiving merkbaar van offline naar
online communicatie. Internationale relaties, tijdverschillen, afstand en onregelmatige werktijden
vragen om flexibiliteit en een veranderende bedrijfscultuur. De 9 tot 17 baan is verleden tijd.

Richt je organisatie in met de juiste communicatie oplossingen in om alle betrokkenen te
ondersteunen in hun werkzaamheden en de continuïteit te waarborgen.

INTERNE MEETINGS
Voor transportbedrijven, waar de
werkzaamheden 24/7 doorgaan, biedt
hybride werken een uitkomst. Bij hybride

interne overleg is het belangrijk dat
iedereen ongeacht de locatie een
actieve bijdrage kan leveren en de focus
kan houden. De videoconferencing

oplossingen moeten de communicatie
en de doelen goed ondersteunen.

EXTERNE MEETINGS
Inherent aan de trend “Hybride Werken” vinden externe meetings met (internationale)
opdrachtgevers ook vaker online plaats. Het is belangrijk dat de boodschap op een heldere en
professionele wijze gecommuniceerd wordt aan bijvoorbeeld de klant of een collega vervoerder.
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ONDERWEG WERKEN
Onderweg werken is efficiënt voor

je dagindeling. Of je nu van
werklocatie naar werklocatie reist,
of bijvoorbeeld contact tussen
chauffeur en planner, onderweg

werken is onderdeel van hybride
werken dat steeds gangbaarder
wordt. Zorg voor een efficiënt

verloop van het gesprek en dat
afspraken vastgelegd kunnen
worden.

THUISWERKEN
Gedeeltelijk thuiswerken is de

nieuwe norm en zal niet meer
verdwijnen. In de transport
branche, waar sprake is van een

24-uurs economie, creëert
hybride werken continuïteit en
flexibiliteit voor de
medewerkers. Met de juiste

apparatuur zorg je voor
dezelfde focus en productiviteit
als op kantoor.
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UITDAGINGEN BIJ HET FACILITEREN VAN HYBRIDE COMMUNICATIE IN DE
TRANSPORTSECTOR
In het nieuwe tijdperk van hybride werken is het in de transportsector belangrijk om logistieke en
interne werkprocessen vloeiend te laten verlopen. Ook met communicatie op afstand moet dit

gewaarborgd worden.
Denk aan de volgende uitdagingen:

De werkplek meenemen: Draagbare apparatuur welke eenvoudig aan te sluiten is, biedt de flexibiliteit
om onderweg te kunnen werken. Of het nu om woon -werk verkeer gaat in de auto of trein, of tijdens het
rijden op de vrachtwagen.

Samen naar de situatie kijken: Transparantie is belangrijk voor een efficiënt overleg en het nemen van
de juiste beslissingen. Plannen en optimalisatie van logistieke processen vraagt vaak om visuele
inzichten. Content die gedeeld wordt, moet dus voor iedereen duidelijk zichtbaar zijn.

Structuur in de communicatie: Bij een hybride overleg is het van belang dat het duidelijk is wie er
spreekt en dat afspraken vastgelegd worden.

HOE WEET IK WELKE OPLOSSING GESCHIKT IS
EN WAAR IK OP MOET LETTEN?
Binnen de transportsector kan men onderscheid maken
tussen de volgende scenario’s: interne meetings, externe
meetings, onderweg werken en thuiswerken. Dit vindt

plaats in bijvoorbeeld een vergaderruimte, een
persoonlijke werkplek thuis of op kantoor en met behulp
van een mobiele werkplek. Het communicatiedoel, de

toepassing en de ruimte zijn van invloed op de keuze voor
een bepaalde oplossing. Lees verder om inzicht te krijgen
in een passende keuze.
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DE MOBIELE WERKPLEK
Pak de uitdagingen aan van onderweg werken,

bijvoorbeeld in de auto, trein of vrachtwagen. Zorg voor een
passende combi van headset en webcam die helpt bij het
focussen, ruis wegfiltert en makkelijk mee te nemen is.
Bijvoorbeeld de Yealink UVC30 webcam + BH72 bluetooth

headset. de Hiermee minimaliseer je omgevingsgeluiden en
behoud je de focus.

DE PERSOONLIJKE WERKPLEK
Persoonlijke werkplekken thuis & op kantoor vragen om hun eigen
inrichting. Voor een professionele beeld- & geluidskwaliteit tijdens

(veelvuldige) calls kies je voor een combinatie van luxe webcam +
draadloze headset. Bijvoorbeeld de Yealink UVC34 bar + UH38
headset. Zo zorg je voor heldere afstemming met collega's die

onderweg zijn of op een andere locatie werken.

VERGADERRUIMTES
Maak gebruik van meerdere camera’s om iedereen goed in
beeld te brengen. Beschikbaarheid van content is een
belangrijke factor voor het vasthouden van de focus en het

leveren van een actieve bijdrage. Een MTR on Windows
systeem biedt de meeste flexibiliteit om de ruimte optimaal
in te richten. Bijvoorbeeld de MVC860 voor grote ruimtes
met PTZ-camera en AI-functies.

DAAROM KIES JE VOOR YEALINK
•

Samenwerking. Yealink ontwikkelt het aanbod in samenwerking met toonaangevende partners,
zoals Microsoft.

•

Kwaliteitscontrole. Met regelmatige uitvoering van pentesten door externe organisaties zijn

kwetsbaarheden geminimaliseer d.
•

Versleutelde installatie. Encryptie van communicatie tijdens het installeren en gebruiken van
toestellen (o.a. IEEE 802. 1X).

•

Up to date certificaten. Veiligheidscertificaten zijn eenvoudig up to date te houden door de
gebruiker en ingericht op de nieuwste standaarden (IPv6).
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