
Altijd en overal
kunnen werken
Met de mobiele werkplek 
voor zzp’ers en kleinbedrijven

The future is exciting.

 Ready?



Als zelfstandig ondernemer of kleinbedrijf wilt u flexibel kunnen werken. Vanuit huis, bij de opdrachtgever of zelfs 
vanaf het vakantieadres. Overal en altijd toegang tot uw email, agenda en documenten, maar ook online kunnen 
vergaderen en samenwerken. En als het even kan, niet te duur. Vodafone biedt voor iedere situatie een clouddienst 
met geïntegreerde communicatie- en/of samenwerkingstools. Beschikbaar voor desktop, laptop en mobiele  
apparaten. Een eigen kantoor is dan ook niet meer nodig, met een mobiele werkplek heeft u namelijk altijd alles  
bij de hand om de productiviteit op peil te houden.

Mobiel werken is waar het u om gaat. Bij Vodafone weten we hier alles van en 

houden we de trends die deze ontwikkelingen aanjagen goed in de gaten. 

De trends onder zzp’ers en kleinbedrijven op een rijtje.

U kiest uw eigen carrière
Steeds meer professionals kiezen voor 
een portfolio carrière, die is opgebouwd 
uit verschillende parttimebanen, freelance 
klussen of een eigen bedrijf. Kiezen hoeft 
niet meer, want verschillende jobs kunt 
u prima combineren zolang u maar 
connected bent. 

Uw werk-privé balans
Even de kinderen naar school brengen of 
de monteur binnen laten. Meer zeggen-
schap over uw werkplek- en tijden zorgen 
voor een betere werk-privé balans. 
Met de mobiele werkplek zijn tijd en loca-
tie steeds minder belangrijk en kunt u 
werken waar en wanneer het u uitkomt. 
Zo kunt u efficiënter, effectiever en met 
meer plezier werken.   

Globalisatie 
E-mailen met een collega in Londen of 
videobellen met een opdrachtgever in 
China. De wereldeconomie is steeds 
meer geïntegreerd en dankzij de digitale 
infrastructuur kunt u eenvoudig inter-
nationaal zakendoen. U kunt eenvoudig 
nieuwe markten betreden of samen-
werken met collega’s uit andere regio’s 
of landen.

Office 365
Uw vertrouwde programma’s altijd beschikbaar 
vanuit de cloud. Werk waar en wanneer u wilt, 
tegelijker tijd met uw collega’s, in een online 
versie van o.a. Outlook, Word, Powerpoint, Excel, 
OneDrive en Skype for Business. 

MultiSim
Met één abonnement online op meerdere 
apparaten, wie wil dat nu niet? Met MultiSim 
Business deelt u uw databundel en krijgt u een 
extra simkaart zodat u ook met uw laptop of 
tablet de wereld in kunt.  

Mobile WiFi
Met de mobiele WiFi hotspot heeft u draad-
loos mobiel breedband internet tot 10 WiFi 
apparaten. Met het superkleine formaat en een 
geïntegreerde batterij ben je overal en altijd 
connected. Pas op dat je m niet vergeet!

Goede beveiliging
Met Vodafone Secure Device Manager kunt 
u onbezorgd internetten, zelfs op open 
netwerken. Zorgen maken over datalekken, 
kwaadaardige apps of virussen is er niet meer bij, 
want de Secure Dive Manager beschermt 
en beveiligt uw data op elk mobiel apparaat.

Vodafone Red Pro
Met Vodafone Red Pro kunt u onbezorgd ondernemen. Met het grootste 4G netwerk ter wereld bent u verzekerd 
dat u in de hele EU onbeperkt kunt bellen, sms’en en uitgebreid internetten. Verder van huis zijn er aantrekkelijke 
bundels beschikbaar. Telefoon stuk? U bent in no-time weer bereikbaar met de Vervangend Toestel Service.

Speciaal voor de flexibele ondernemer is er het Mobiel Werken pakket. 

Meer weten?
kijk op www.vodafone.nl/zakelijk en neem contact op met een 
van onze Accountmanagers.

Oplossingen voor ondernemers

Trends


