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 Kijk op www.vodafone.nl/smarterbusiness of neem contact op met onze accountmanagers.  

Smarter Business
Waarom digitalisatie en het omarmen van innovatieve bedrijfs-
modellen belangrijk is voor het midden- en groot bedrijf.

1  Waarom digitaal innoveren?

2  Hoe kunt u digitaal innoveren?

3  Hoe is het in Nederland?

4  Digitaal innoveren met Vodafone

Wenst een persoonlijke 
benadering

Heeft online toegang 
tot informatie en 
reviews 

Heeft hoge verwachtingen 
van producten, service en 
ervaringen

Verbetering van bedrijfsprocessen

Betere service

Digitaal ontwikkeld

Hogere omzet

Betere klant-relatie

Voorsprong op concurrentie

Co-creatie
Voorgeprogrammeerde keuzemogelijk-
heden of aanpasbare ontwerpen die 
u zelf 3D kunt printen bieden tal van 
mogelijkheden. Door consumenten 
de optie te geven gepersonaliseerde 
producten of diensten af te nemen leidt 
dit niet alleen tot een sterkere band, 
maar vaak ook tot innovatieve nieuwe 
producten en diensten. 

Nederlandse 
werkgevers 

Werkgevers over 
digitalisatie nu
    
• 72,9%  heeft bedrijfs-
 processen gedigitaliseerd
• 70,8%  heeft via digitalisatie 
 de bedrijfsprocessen 
 geoptimaliseerd
• 43%  traint werknemers 
 actief in nieuwe digitale 
 technologieën
•

Digitalisering wordt als noodzakelijk gezien binnen de branches ‘  fi nanciële instellingen’ (88%), 
‘informatie en communicatie   (81%) en ‘advies, onderzoek en specialistische zakelijke 
dienstverlening’ (79%)

1 Flexibele en schaalbare 
 communicatie-infrastructuur

2 Geïntegreerde communi-
 catiekanalen

3 Internet of Things en werken 
 vanuit de Cloud

4 Uitgebreide mogelijkheden voor 
 interactie met consumenten

5 Meer inzicht in consumenten-
 geschiedenis en -gebruik  

6 Verzekerde veiligheid en advies

Werkgevers over 
digitalisatie de 
komende 3 jaar
    
• 42,9%  wil investeren in 
 cloud diensten 
• 35,6% wil investeren in 
 big data over consumenten 
• 32,1%  wil investeren in 
 monitoring van producten 
 voor preventief onderhoud 
• 31,1%  wil investeren in 
 automatisering van logistiek

Digitale drempel voor 
werkgevers  
    
• 69,4% is van mening dat 
 digitalisering tijdsintensief is
• 62,1%  is van mening dat 
 het een grote kosten-
 investering is
• 47,3% is van mening 
 beperkte kennis in huis 
 te hebben
• 40%  denkt de cyber-
 veiligheid niet te kunnen 
 garanderen 
  • 49,4% heeft problemen 
 gehad met cyberveiligheid

2017

2018 2019 2020

Service gerichte bedrijfsmodellen
De monitoring van producten door middel van 
Internet of Things (IoT) toepassingen biedt de moge-
lijkheid tot nieuwe bedrijfsmodellen. Door producten 
‘smart’ te maken kunt u de consumenten extra services 
aanbieden, zoals predictieve onderhoudsdiensten.

Persoonlijke benadering
Een dataprofiel biedt real time inzicht in de consumentengeschiedenis en 
een analyse van het gebruik van producten of diensten door de consument.
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Big data
Door data lokaal te verzamelen en centraal te analyseren krijgt u beter 
inzicht in uw product, dienst of organisatie.
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Meneer de Vries, 
gaat u weer op winter-

sport dit jaar? Zullen we 
de winterbanden er 

maar op zetten?

Trend
1

Trend
2

Trend
3

Trend
4

Meneer de Vries, we 
meten onregelmatige 

temperaturen in uw motor. 
Komt u deze week even 

langs de garage?

Twee op de drie (68,7%)  heeft niet eerder     
van IoT gehoord.    

Volgens werkgevers zijn de voordelen van 
digitalisatie een verhoging van de efficiëntie 
(77,8%) en kostenbesparing (57,1%).
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