
Zakendoen met  
de snelheid van 4G
Sneller, flexibeler, succesvoller

The future is exciting.

 Ready?



 

“De wereld is voortdurend aan het ver-
anderen, en wij veranderen mee.”

Wat is het 4G-effect?
De manier waarop verandert ingrijpend. Het gaat er niet meer om waar u werkt, of wat de werktijden zijn, 
maar het gaat erom altijd en overal zo productief mogelijk te zijn. Succes kan tenslotte net zo goed afhang-
en van een vroeg telefoontje of een trein later vertrekken.

Er wordt veel geschreven over de voordelen van 4G en de vraag hoe het bedrijven flexibeler en meer pro-
ductief maakt. Maar wat betekent het nu echt, en waarom zou u nu 4G moeten overwegen?

81 procent van de ondernemers die we hebben gesproken verwacht dat 4G hun productiviteit zal verhogen.

1. Verbeterde beveiliging en veiligheid;

2. Werk overal;

3. Voldoe aan de verwachtingen van uw klanten;

4. Neem snel beslissingen
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Power to the decision makers1

Hoe uw bedrijf kan profiteren van 4G
“Wanneer je tot je door laat dringen dat 65% van de managers in Engeland veranderingen in de markt niet 
kan bijhouden, en 57% zegt dat traag reageren het grootste gevaar is voor hun bedrijf, begrijp je waarom 4G 
belangrijk is.” (Bron: Rapport Fit To Change, 2012)

Forrester heeft onderzoek gedaan onder honderdvijftig business en IT-executives, en ze de vraag voorge-
legd welk effect 4G had op hun bedrijf:

Business prestaties:

45%: Meer gemak voor mobiele werkers
43%: Kostenbesparing
41%: Meer innovatie
40%: Alle applicaties kunnen onderweg gebruikt worden
40%: Meer klanttevredenheid door betere dienstverlening

Technische prestaties2:

55%: Sneller dataverkeer
50%: Maakt de data- en communicatie-infrastructuur kostenefficiënter
38%: Betere beveiliging (bijvoorbeeld geen verkeer over openbare netwerken)
38%: Beter prestaties in snel bewegende voertuigen
38%: Zowel backwards compatibele als toekomstbestendige netwerkdiensten

(bijvoorbeeld eenvoudige integratie)



Vier manieren waarop 4G uw 
bedrijf kan verbeteren

Werk overal

Sneller beslissen

Het werkritme van negen tot vijf is steeds minder 
gangbaar. Uit een onderzoek door de Flex+Strate-
gy Group blijkt dat 31% van alle medewerkers hun 
werk buiten kantoor doen. Ze vertrouwen dus 
steeds meer op veilige mobiele technologie.

Door de mogelijkheid sneller te downloaden en 
sneller te werken zien managers steeds meer de 
voordelen van technologie om overal te werken. 
Uit onderzoek blijkt dat medewerkers hierdoor 
gemiddeld vijf uur meer besteden aan hun werk. 

Bron: http://www.thersa.org/action-re-
search-centre/enterprise-and-design/enter-
prise/work/the-flex-factor

Meer dan 70% van alle mensen die met 4G 
werken vindt dat het hun tevredenheid verhoogt, 
evenals de work/life balans. Dit levert meer pro-
ductieve en tevreden medewerkers op.

Bron: http://www.worklifefit.com/sites/default/
files/pdfs/WorkLifeFitReportFINALUPDAT-
ED--with%20Updated%20Hyperlink.pdf

Succesvolle bedrijven moeten in staat zijn snel 
beslissingen te nemen, en niet alleen omdat de 
concurrentie die beslissingen sneller zou kunnen 
nemen. Met snelheden die tot tien keer sneller 
zijn dan het oude 3G netwerk is alle benodigde 
informatie snel beschikbaar.

Real-time video conferencing, desktop sharing op 
afstand en samenwerken kan direct. De connecti-
viteit en het vermogen tot samenwerken van uw 
organisatie wordt fors beter.

Voldoe aan de verwachtingen van uw klanten

Door het internet hebben consumenten de 
touwtjes stevig in handen gekregen. Ze hebben 

minder geduld, en verwachten een betere ser-
vice. De hogere snelheden van 4G zorgen ervoor 
dat u sneller kunt reageren, effectiever met 
klanten kun communiceren en ook onderweg 
kunt werken.

Medewerkers die gebruik maken van 4G hebben 
beter toegang tot hun informatie, en kunnen snel 
bestanden delen en downloaden. Dit verbetert 
hun organisatievermogen, terwijl alle medewerk-
ers efficiën ter gaan werken.

Disclaimer: Snelheden zijn gemiddeld 6-10x sneller dan 
bij 3G, ten opzichte van de oorspronkelijke netwerken, 
en ze kunnen verschillen naar gelang dekking en vraag.

Betere beveiliging en veiligheid

Het probleem met onbeveiligde Wifi-netwerken 
in bijvoorbeeld een luchthaven of café is dat 
de data die je verstuurt onveilig is, en hackers 
toegang tot uw computer kunnen krijgen. Een 
cybercrime –deskundige heeft daarover geze-
gd: “Iedereen die daar gebruik van maakt moet 
ervan uitgaan dat alles wat je doet zichtbaar is 
voor vreemden die gebruik maken van dezelfde 
hot spot.”

“De hoge mate van beveiliging van 4G, zoals 
gebruikersauthenticatie en identiteits-
bescherming is veel veiliger dan 3G of Wifi. 
Zo kun je de meest vertrouwelijke zaken vol 
vertrouwen online doen.”

Bron: www.usatoday.com/story/
tech/2013/07/01/free-wi-fi-risks/2480167/ 
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Houd de concurrentie bij

4G is nu echt de keuze geworden van business 
leiders. Moderne medewerkers verwachten 
dergelijke technologie zodat ze nooit meer 
kansen missen.

Alles wijst erop dat slimme bedrijven, die nieu-
we technologie sneller omarmen, ook sneller 
groeien, meer exporteren en meer medewerk-
ers hebben. Maar veel kleinere bedrijven missen 
die voordelen nog steeds.

Om de concurrentie bij te houden is het dus niet de 
vraag of, maar wanneer 4G ingezet gaat worden.

Ted is een van de vele ondernemers die we 
gesproken hebben over de manier waarop hij 
profiteert van 4G:

Ted Bessey, eigenaar van Autobedrijf ML: “Ik ben 
ongeveer twintig procent meer winstgevend 
omdat ik de hele tijd zaken kan doen. Vanmor-
gen werkte ik bijvoorbeeld in de garage, maar 
kon tegelijkertijd online op auto’s bieden. In de 
pauzes heb ik e-mails beantwoord die via onze 
site binnenkwamen. In het verleden waren werk 
op kantoor en in de garage twee gescheiden 
activiteiten.”



In tegenstelling to de meeste andere providers hebben we de beschikking over twee verschillende 
frequenties, waarvan er een niet wordt tegengehouden door muren, en zorgt voor de dekking die u 
nodig heeft om verbonden te blijven.

We zijn er ook trots op dat we de hoogste beschikbaarheid hebben op 4G in Europa, terwijl onze klant-
en hun 4G-toestellen in meer dan 65 landen gebruiken, inclusief de Verenigde Staten, Hong Kong, 
Japan, Israël en Fiji. En we blijven dit uitbouwen.

Kijk op https://www.vodafone.nl/midden-groot-bedrijf/oplossingen/4g/  voor meer informatie over  4G

Wij kunnen u helpen uw bedrijf uit te breiden door u te voorzien van efficiënte communicatieoplossin-
gen die bij uw bedrijf passen. We houden voortdurend de markt in de gaten, en blijven investeren 
in ons netwerk om ervoor te zorgen dat we de beste dienstverlening hebben en de meeste waarde 
bieden.

We denken dat u het geweldig zult vinden om zaken te doen met 4G. En dat werkt nog beter met een 
partner van wie u weet dat die u overal ondersteunt.

“Vodafone wil u voorzien van de best mogelijke connectiviteit. Dit doen we door meer dan 20 miljard 
euro te investeren in een infrastructuur die u een nog betere Vodafone-ervaring geeft.

Waarom Vodafone de juiste 
keuze is voor 4G

Wilt u meer weten over de zakelijke communicatie oplossingen van  
Vodafone? Kijk op onze website of informeer bij een Business Partner.
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