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Meer dan 46%*
 van alle 

werknemers, dus niet alleen 
jongeren, wil AR/VR-technologieën 
kunnen gebruiken om beter te 
kunnen presteren op het werk

Meer dan 80%*
 van 

de millennials geeft aan dat 
technologie op de werkplek 
van invloed is op hun beslissing 
om een baan aan te nemen  

3 op de 5*
 werknemers is 

ervan overtuigd dat technologie 
ertoe leidt dat er binnenkort 
geen face-to-face-gesprekken 
meer worden gevoerd

Meer dan 60%*
 

van de werknemers 
profiteert op het werk 
liever van high-tech 
dan van low-tech 
extraatjes zoals een 
tafeltennistafel of 
gratis eten

Meer dan 50%*
 

van de werknemers 
verwacht binnen vijf 
jaar in een slim 
kantoor te werken

ThinkPad X1 Yoga

ThinkCentre Tiny 
VESA Mount II

ThinkPad 
ThunderboltTM 3.0-
dockingstation

ThinkSmart Hub 500

ThinkCentre M910 met Tiny-in-One

5 redenen waarom 
je je werkplek 
nu moet 
transformeren.

Een e�ciënte en moderne 
werkplek is een must. 
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De voordelen van een moderne werkplek

Talenten aantrekken 
en vasthouden

Mogelijkheden voor 
samenwerking en 

teamvergaderingen

Ideeën efficiënt delen, 
ontwikkelen en communiceren 
op meerdere locaties

Toegangsbeveiliging 
uitbreiden naar 
toepassingen en gegevens

De IT-afdeling ontlasten 
en de complexiteit 

beperken

Toegang tot belangrijke 
informatie en contact houden 

met mensen vanaf elk apparaat

*Bron: Onderzoek naar het kantoor van de toekomst van Intel® 
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Door digitalisering is er veel veranderd in de manier waarop 
organisaties te werk gaan. We zien dat organisaties strategieën 
voor digitale werkplekken implementeren. Gedigitaliseerde 
werkplekken komen de efficiëntie en productiviteit ten goede 
en verbeteren de werkervaring voor alle werknemers, met alle 
positieve gevolgen van dien.

Je bent niet langer een groot deel van 
je bureauruimte kwijt aan enorme 
desktopcomputers. De ThinkCentre Tiny, 
ThinkCentre Small Form Factor (SFF) en 
ThinkCentre Tiny-in-One (TIO) van Lenovo 
bieden indrukwekkende en krachtige 
mogelijkheden in een energie- en 
ruimtebesparend ontwerp.

Beperk de downtime met 
ThinkPad-apparaten met Intel® Core™ 
vPro™-processors van de 8e generatie. 
ThinkPad-apparaten zijn voorzien 
van krachtige beveiligings- en 
verbindingsfuncties, een morsbestendig 
toetsenbord, een lange batterijduur 
en intelligente koelingstechnologie die 
gezamenlijk resulteren in minder fouten 
en betere prestaties.

Optimaal gebruik van ruimte met 
ThinkCentre Tiny, SFF en TIO

Ongekende flexibiliteit, prestaties en 
beveiliging met de ThinkPad X1-serie 

Moderniseer je werkplek met Lenovo

De ThinkSmart Hub 500 is een 
compacte en complete 
vergaderoplossing. All-in-one-apparaat 
met Windows 10 IoT, speciaal 
ontworpen voor Skype Room Systems. 
Hiermee kan content snel en draadloos 
worden gedeeld. Dankzij de 
geïntegreerde luidsprekers en 
microfoons heb je in vergaderruimten 
geen aparte luidsprekers en telefoons 
meer nodig. Dit apparaat wordt 
aangedreven door de 
Intel® vPro™-processor.

Lenovo biedt verschillende 
referentiearchitecturen voor 
de cloud om te voldoen aan 
de vereisten van je bedrijf.

Naadloos werken dankzij 
Lenovo-cloudoplossingen

E�ciënter vergaderen met 
de ThinkSmart Hub

Start je vergadering in een 
oogwenk door vanaf je apparaat 
draadloos verbinding te maken 
met het grote scherm via de 
ThinkCentre M910 met Intel® 
Unite®.

Betere samenwerking 
met ThinkCentre Tiny

Met het ThinkPad ThunderboltTM 
3-dockingstation met  Intel® 
ThunderboltTM 3-technologie beschik 
je over twee 4k-beeldschermen, 
kun je snel opladen en kun je 
peer-to-peer-gegevensoverdrachten 
uitvoeren. 

Monteer de Tiny efficiënt en veilig op 
de ThinkCentre Tiny VESA Mount II en 
gebruik hem alleen of met andere opties 
om je werkomgeving aan te passen.

Meer rendement uit 
eindpuntapparaten met 
Think-accessoires

ThinkCentre M910 Tiny


