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In 5 stappen naar een slimme werkplek
Niet alleen de consument verwacht steeds meer van bedrijven, medewerkers ook.
Mede door het Nieuwe Werken willen medewerkers graag altijd en overal op hun
werkomgeving kunnen inloggen. Snel reageren én voldoen aan alle verwachtingen
vereist een slimme aanpak. Ontdek wat de Smarter Workplace voor jouw
transportbedrijf kan betekenen.

De transportsector verandert in hoog tempo.
Klanten willen steeds meer inzicht in waar, hoe
en wanneer hun goederen geleverd worden.
Daarbij willen ze altijd inzicht in de status van
hun order, 24 uur per dag. Voor de transporteur
is een duidelijk planningssysteem en inzicht in

Dit zijn nog maar enkele voorbeelden van de

de kosten en baten dan ook belangrijk. Daar-

digitale transformatie bij transportbedrijven.

naast stijgen de brandstofprijzen en neemt de

Slimme werkplekken in de cloud maken het

hoeveelheid files toe. In de iets verdere toekomst

mogelijk om op elke plaats en locatie te kun-

gaat daarom ook de elektrificatie en autonomi-

nen werken. Dat is ideaal voor zowel chauf-

sering van het wegvervoer een grote rol spelen.

feurs op de weg als de planners op kantoor.

Overstappen naar de cloud
De overstap naar cloudtechnologie is voor

In deze whitepaper lees je over:
•

Alles wat je nodig hebt om veilig en
productief te werken

•

In 5 stappen naar een Smarter Workplace

•

De voordelen van Eshgro

transportbedrijven relatief eenvoudig te realiseren en brengt veel voordelen met zich mee.
Zoals sneller en efficiënter werken, een betere
bereikbaarheid en een overzichtelijke, accurate
(rit)planning. Het is mogelijk om geheel of gedeeltelijk naar de cloud over te stappen. Daarbij kun je bestaande applicaties zoals voor

Grote uitdagingen

digitale vrachtbrieven, logistieke software en
wagenparkbeheer gewoon blijven gebruiken.

De transportsector staat voor grote uitdagingen.

Eshgro heeft het proces in kaart gebracht

Dit vraagt om slimme oplossingen en moderne

middels 5 inzichtelijke stappen, waar we je in

werkplekken voor zowel wagenparkbeheerders en

deze whitepaper graag mee doorheen nemen.

planners als chauffeurs op de weg. Innovatieve
•

Wifi in vrachtwagens;

Alles wat je nodig hebt om veilig
en productief te werken

•

Optimale routeplanning door de automatische

De nieuwe manier van werken vraagt om een

analyse van grote hoeveelheden data;

werkplek die klaar is voor de toekomst. Veel

De digitalisering van systemen en robotise-

transportbedrijven zijn op zoek naar een pas-

ring van magazijnen.

sende oplossing voor de snel toenemende

ontwikkelingen zoals:

•

invloed van technologie. Maar hoe pas je je als
transportbedrijf aan naar de nieuwe digitale
werkelijkheid? Flexibiliteit en vrijheid zijn hierbij de
sleutelwoorden: de mogelijkheid om op iedere
plek en vanaf ieder device te kunnen werken en
ritten te plannen, de administratie en gegevens
van chauffeurs in te zien. Alles onafhankelijk van
tijd of locatie.
Met de tools die een moderne werkplek beschikbaar stelt, kunnen chauffeurs, transportbedrijven
en hun klanten veilig, productief en effectief met
elkaar samenwerken. Op deze manier los je eenvoudig een groot aantal uitdagingen op:

eisen en gaan daarbij een stap verder. We heb-

•

Je hoeft niet meer te investeren in kennis en

ben multi-factor authentication en een digitale

capaciteit op het gebied van IT.

servicecatalogus. Zo kun je je als transportbedrijf

De kosten voor IT zijn schaalbaar en

volledig focussen op hetgeen waar je goed in

afgestemd op het daadwerkelijke gebruik.

bent. Gegevens van klanten, ritten en de

•

Je doet meer met minder.

administratie staan bij ons veilig. Je hoeft niet

•

Je trekt meer millennials en ander nieuw

langer veel bezig te zijn met randzaken, maar

talent aan.

speelt optimaal in op de transportbehoeften

Je bent altijd up-to-date met nieuwe wet-

van je klanten.

•

•

en regelgeving voor transportbedrijven.
•

Je hoeft je geen zorgen meer te maken over

Ook transportbedrijven schakelen over naar de

de veiligheid van je IT-systeem.

nieuwe realiteit. Bij het oude blijven is op termijn
onhoudbaar: dat is duidelijk. Transportbedrijven

Steeds meer online

die het beste inspelen op steeds sneller veran-

Eshgro heeft veel ervaring met de digitale trans-

derende marktomstandigheden zijn de winnaars

formatie bij transportbedrijven. Op het gebied

van morgen. Maar waar en hoe begin je aan

van compliancy en security voldoen we aan alle

jouw reis naar de cloud?

Organisaties die het beste kunnen inspelen
op steeds sneller veranderende marktomstandigheden zijn de winnaars van morgen.

Samen met ons bouw en beheer jij een
moderne werkplek waarmee je meetbaar
sneller, eenvoudiger en veiliger samenwerkt.

De 5 stappen naar een Smarter
Workplace

Stap 3: Security & Compliance

Als cloud service provider geloven wij in het toe-

grootste belang. Breng eisen en wensen die de

voegen van waarde. Vaak zijn IT-oplossingen

keuze voor de inrichting kunnen bepalen daarom

nog gericht op techniek, en niet zozeer op de

goed in kaart. Welke wet- en regelgeving is van

gebruiker. Het leveren van waarde begint bij

toepassing met betrekking tot dataopslag en

het centraal stellen van de wensen van de klant.

het bewaren van persoonsgegevens? Welke

Onze 5 stappen richten zich op functionele

certificeringen en assurances dien je in huis te

voordelen in plaats van technische kenmerken.

hebben om dit goed te borgen? Dienen jouw

Samen bouwen en beheren we een moderne

medewerkers in te loggen met Multi Factor

werkplek waarmee je meetbaar sneller, een-

Authentication (MFA)?

De veiligheid van de cloud is natuurlijk van het

voudiger en veiliger samenwerkt met chauffeurs
op de weg en collega’s.

Stap 4: De werkplek
Elk transportbedrijf beschikt over randappara-

Stap 1: De organisatie

tuur, zoals printers, scanners en andere appa-

Je start met de inventarisatie van je organi-

ratuur. Deze moeten kunnen samenwerken met

satie. Hoeveel medewerkers heb je? Hoeveel

de cloud en daarom geïnventariseerd worden.

hiervan zijn IT gebruikers? Dienen de devices

Daarnaast is het goed om te inventariseren of

zoals laptops, tablets en mobiele telefoons

je tevreden bent over het WiFi netwerk op kan-

van medewerkers beheerd te worden m.b.t.

toor m.b.t. bijvoorbeeld snelheid en stabiliteit en

bijvoorbeeld updates? Wil je inzicht verkrijgen

de hardware die de medewerkers gebruiken

in de gemiddelde kosten per gebruiker, per

zoals laptops en mobiele telefoons.

team en per applicatie per maand?
Stap 5: Service & Support
Stap 2: Software en applicatielandschap

Met betrekking tot service, onderhoud en

Inventariseer welke business applicaties je

ondersteuning is het goed om te weten waar

gebruikt en op wilt nemen in je slimme werkplek.

je behoefte ligt. Op welke manier wil je contact

Veelgebruikte applicaties zijn onder andere

opnemen? Alleen per mail en chat of per mail

Microsoft 365 en Google Chrome, maar ook

en telefoon? Wil je een Single Point of Contact

specifieke applicaties voor transportbedrijven

(SPOC), dus 1 vast aanspreekpunt? Wil je ook

kunnen worden geïntegreerd. Denk ook goed na

ondersteuning voor eindgebruikers aanbieden?

over of iedereen toegang nodig heeft tot alle

Welke behoeften heb je op het gebied van

business applicaties.

change- en devicemanagement?

Organisaties die het beste kunnen inspelen
op de steeds sneller veranderende

De voordelen van Eshgro

marktomstandigheden zijn de winnaars
van morgen. Dat is onze overtuiging. Om

Eshgro is een cloud service provider die be-

te kunnen ontwikkelen en misschien zelfs

drijven begeleidt in hun digitale transformatie

wel te kunnen voortbestaan, moeten

naar slimmere werkplek. Onze dienstverlening

organisaties daarom over drie belangrijke

draait niet om technologie, maar om het

competenties beschikken:

creëren van waarde. Hierbij stellen wij veiligheid, flexibiliteit en transparantie voorop en

1.

Snel kunnen implementeren van

zien we IT als een middel om groei te reali-

nieuwe toepassingen voor medewerkers

seren. Wij geloven dat een organisatie meer

en klanten;

nodig heeft dan een moderne werkplek of

2. Inzicht verkrijgen in het gebruik van

cloudtoepassing om zich te kunnen blijven

toepassingen door complexe informatie

ontwikkelen en onderscheiden met digitale

eenvoudig en meetbaar te maken,

transformatie. Om maximaal rendement te

zodat je kunt bijsturen en verbeteren;

behalen, hebben organisaties een oplossing

3. Aantoonbaar veilig weten om te gaan

nodig die is toegespitst op hun rol, hun

met persoonlijke en vertrouwelijke gege-

organisatie en hun branche.

vens van je medewerkers en klanten.
Met slimme software kan meer resultaat
behaald worden. Daarom bouwt Eshgro

Wil je weten wat onze dienstverlening voor

oplossingen die organisaties meetbaar

jouw transportbedrijf kan betekenen? Neem

sneller, eenvoudiger en veiliger laten (samen)

dan contact op via sales@eshgro.nl of bel

werken in de cloud.
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