
Smartphones 
en accessoires 
eenvoudig  
bestellen?

Simpel, 
direct en snel 

bestellen in 
de ARP CYOD 

portal.

Zo verschillend als medewerkers 
kunnen zijn, zo verschillend is ook 
hun manier van werken. In deze tijd 
van toegenomen individualiteit en 
flexibiliteit op de werkvloer is één 
standaardproduct voor de hele or-
ganisatie dan ook niet langer toerei-
kend. Veel organisaties staan voor 
de uitdaging hun IT-oplossingen af 
te stemmen op de persoonlijke be-
hoeften van hun medewerkers en 
ondertussen de processen op de 
achtergrond toch zo efficiënt moge-
lijk te houden. Zo ook de gemeente 
Breda. Medewerkers krijgen hier 
niet alleen de keuze uit verschil-
lende smartphones, maar kunnen 
ook de bijbehorende accessoires 
eenvoudig bestellen.

Alles in één. 
Uiteindelijk vond de gemeente bij ARP 

een eenvoudige en toch effectieve op-
lossing: een volledig op de eigen be-
hoeften afgestemde online portal. De 
medewerkers hebben zo de mogelijk-
heid zelf een keuze te maken uit een 

Flexibele online shop op maat.

Gemeente kiest eigen smartphone.

door de organisatie samengestelde  
selectie van smartphones. Een groot 
voordeel daarbij is dat de toestellen 
compleet met de benodigde accessoi-
res worden aangeboden. Zo kunnen de 
medewerkers hun nieuwe smartphone 
simpel, snel en efficiënt in gebruik  
nemen.

“We zijn vorig jaar begonnen met een 
pilotproject. Op dit moment hebben  
alleen de medewerkers van de IT afde-

ling toegang tot de portal. Als het bevalt, 
wil de gemeente alle 1.400 medewer-
kers toegang geven”, aldus Pim Weerts, 
Accountmanager binnendienst Public 
bij ARP Nederland. “Inmiddels zijn er via 
deze CYOD-portal ruim honderd smart-

Wij zijn zeer tevreden, zowel over  
de gebruiksvriendelijke en  
overzichtelijke portal als over de  
goede service van ARP.

Hanjo van den Wijngaart,  

inkoper ICT bij de gemeente Breda
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phones besteld. Wanneer er in één 
week meerdere bestellingen bij ons bin-
nenkomen, kunnen wij deze desge-
wenst bundelen en in één keer naar de 
klant versturen. Dat is natuurlijk een 
stuk efficiënter dan meerdere kleine 
pakketjes verspreid over de week.”

Eenvoudig en overzichtelijk.
Voor de inkoopafdeling is dit alles bo-

vendien zeer eenvoudig te beheren. “Ze 
hebben een goed overzicht over alle be-
stellingen en inzicht in de facturen. Ze 
kunnen tevens het complete bestelpro-
ces inclusief levering op de voet volgen”, 

legt Pim Weerts uit. En dankzij ARP As-
set Services zijn de smartphones desge-
wenst ook gebruiksklaar leverbaar. Pim 
Weerts: “We kunnen bijvoorbeeld opti-
oneel apps en simkaarten installeren, 
een screen filter aanbrengen of speci-
fieke imaging overnemen. Zo verloopt 
de ingebruikname van de nieuwe toe-
stellen nog sneller en eenvoudiger.”

Daarnaast biedt ARP de klant tijdens 
het project ook ondersteuning en ad-
vies. “We houden nieuwe ontwikkelin-
gen in de gaten, stellen een stappenplan 
ter beschikking en adviseren onze klan-
ten welke toestellen geschikt zijn voor 

welke toepassingen”, vertelt Pim Weerts. 
“Wij zorgen ervoor dat onze klanten 
over de juiste IT-oplossingen beschik-
ken, zodat zij zich onbezorgd kunnen 
richten op de eigen bedrijfsactiviteiten.”

Gebruiksvriendelijke portal, goede 
service. 

Ook de gemeente Breda is overtuigd 
van de portal en de service van ARP. 
“De online portal is zeer gebruiksvrien-
delijk. De site geeft een duidelijk over-
zicht van het voor ons samengestelde 
kernassortiment en alle noodzakelijke 
productinformatie”, aldus Hanjo van 

den Wijngaart, inkoper ICT bij de ge-
meente Breda. “Ook de informatie over 
de verzending en verwachte leverdatum 
is helder en nuttig. Verder zijn de aange-
boden producten onder ‘Vaak samen 
gekocht met…’ erg handig, en ook de 
zoekfunctie van de portal is een prettig 
pluspunt. Kortom: wij zijn zeer tevreden, 
zowel over de gebruiksvriendelijke por-
tal als over de goede service van ARP.”
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