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De beste keuze voor een zakelijke tablet?

Dé tablet bestaat niet
Het werk op kantoor verandert snel. En als het gaat over het nieuwe, papierloze vergaderen, dan heb jij daar als secretaresse een sleutelrol in. Voor de overgang naar papierloos
vergaderen met een tablet zal namelijk heel wat moeten veranderen
in de werkwijze en aanlevering van de stukken. Maar hoe weet
je welke tablet het meest geschikt is?
Tekst Bouke van Kleef I www.avk.nl

Waar we al een tijd gewend zijn aan mensen die hun smartphone
niet kunnen loslaten, Is er een nieuwe trend gezet toen de 1Pad werd
gelanceerd. Collega's nemen steeds vaker hun tablet mee naar het
werk. Organisaties zijn massaal bezig met de Invoering van een tablet om het werken meer pap1er1oos, effectiever en 'van deze tijd' te
maken. Er worden pilots gedaan voor papierloos vergaderen en er
worden centraal grote hoeveelheden tabiets gekocht door organisaties.
Mogelijkheden
Toen de iPad nog de énige tablet was, was dat logischerwiJS vaak
ook dé keuze, maar nu Android steeds populairder wordt en Microsoft met Windows 8 ook de markt bestormt, IS er ineens veel te kiezen. Maar wát Is nu de beste zakelijke tablet?
Dat hangt af van diverse factoren.
De conclusies variêren, organisaties maken meestal onderstaande
keuzes:

Nadelen van de IPad (lOS)

•
•
•
•

Sandboxing is zéker ook een beperking.
1 iPad is gekoppeld aan 1 user.
Geavanceerd gebruik vereist training of veel zelf uitzoeken.
Vrijwel alles werkt met downloaden en bewerken en niet met
openen en daarna opslaan.
• Geen USB-poort.
• Er zijn zoveel apps dat de goede keuze maken een vak apart
wordt.
• Je kunt niet bij de netwerkschijven op de server.

1. Centraal beheerde tablets, gekocht door de organisatie. Medewerkers hebben dan In principe geen keuzevrijheid, iedereen
krijgt het zelfde merk en type.
2. BYO(D) programma's: BYOD staat voor Bring Your Own Device.
Een organisatie geeft de gebruiker de keuze een eigen tablet
mee te nemen naar kantoor. De organisatie biedt In dat geval een
techniek die op de tablet gebruikt kan worden voor e-mail, en
voor toegang tot Intranet en documenten.
3. CYO(D) programma's: CYOD staat voor Choose Your Own De·
vice. De organisatie biedt een aantal verschillende tablets; de gebruiker kiest uit de selectie, met of zonder een eigen bijdrage.

•
•
•
•

Voordelen van de IPad (besturingssysteem iOS)

•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Veilig met sandboxlng.
Snelle en doorontwikkelde apps.
Veel verschillende apps.
Veel speciaal gemaakte vergaderapps in abonnementsvorm.
Basisbediening is intuïtief.
Snelle updates en nieuwe versles van Apps en lOS.
Uitstekend geschikt voor privégebruik.
Download eigen kopie van vergaderstukken met jouw aantekeningen.

Voordelen van Windows 8-tablets

•
•
•
•
•
•

Connectiviteit Is naadloos (VPN, Shares, SharePoint).
lntu'1lief 1n zakelijk gebruik.
Meerdere eigen useraccounts.
Office 201 3: met name OneNote - daar zul je als secretaresse
nooit meer zonder kunnen.
USB-poort ook voor bijvoorbeeld een muis/toetsenbord/externe
schijf.
Live werken in online bestanden.
Centraal beheer van Windows 8-systemen in een profess•onele
omgeving.
Anti-virussoftware Is inbegrepen.
Groter 10.6 inch scherm en meer pixels.
De meeste Windows 8-tablets weren geleverd met geïntegreerd
toetsenbord.
Stev•ge metalen behu1zing
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Nadelen van Windows 8-tablets
• Mensen zien het als 2 OS'en Modern UI (Metro) en de Windows
desktop.
• Windows 8 RT Is zonder Outlook en zonder taken.
• Op een AT-tablet kunnen alleen apps gêinstalleerd worden en je
kunt geen 'oude' desktopprogramma's installeren.
• Windows 8 PRO-tabiets zijn duur.
• Nog weinig zakelijke apps, er Is biJvoorbeeld nog geen goede
app om pdf-documenten te annoteren.
• Beschikbare apps nog niet volwassen en soms zelfs traag om
onduidelijke redenen.
• Veiligheid van de Windows 8-apps moet nog bewezen worden.
Voordelen Android
• Werkt erg goed met 'pen'-besturing.
• Snelle en doorontwikkelde apps.
• Grote hoeveelheid apps.
• Uitstekend geschikt voor privégebruik.
• Download eigen kopie van vergaderstukken met jouw aantekeningen.
• Zeer goede video- en muzlekondersteuning.
• Goede video en fotocamera (5 Mpix).

• Vrijwel alles werkt met downloaden en bewerken en niet met
openen en weer opslaan.
• Gekoppeld aan 1 user.
• Geen USB-poort.
• Risico op ma/ware. <

NIEUWE INCOMPANYTRAINING
Management Support ontwikkelde In samenwerking met AVK
een nieuwe incompanytraining die jouw organisatie kan helpen
biJ de keuze voor een tablet. Deze training gaat - buiten de tablet zelf - ook In op de ondersteunende techniek én op het gereedmaken van de secretariële processen. Tijdens deze training
leer je onder andere:
• De juiste keuze maken voor jouw organisatie
• Het vergaderproces optimaliseren
• Afspraken maken voor effectief samenwerken en papierloos werken en vergaderen
• Papierloos vergaderen met de beste apps.
Je gaat beladen met Tips en Trucs voor werken met de tablet
naar huis.

Nadelen Android
• 1 Android Is gekoppeld aan 1 user.
• Centrale plek voor vergaderstukken is niet out-of-the-box.
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Boek nu en ontvang ruim

20% korting
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