Choose-your-ownDevice
Det er blevet nemt at lade medarbejderne vælge digitalt
arbejdsredskab.

Fordele for dig med
Choose-your-own-Device:

Choose-your-own-Device

Højere
medarbejdertilfredshed

Medarbejdere har lige så forskellige præferencer og arbejdsgange, som
de har forskellige kompetencer. Det kan derfor være en udfordring at
vælge et device, der passer til alles individuelle behov. Med Chooseyour-own-Device (CyoD) kan du give dine medarbejdere friheden til selv
at vælge digitale arbejdsredskaber, uden at det påvirker bundlinjen eller
den administrative byrde på jeres interne it-afdeling.

Lettelse af den
administrative byrde

Frigivelse af kritiske
IT-ressourcer

Hvordan kunne et CyoD-forløb se ud?
Vi starter med behovsafdækningen, hvor vi taler om din nuværende situation, udfordringer og ønsker til løsningen. Det indebærer bl.a. valg af
devices til ordningen ud fra vores store sortiment. Herefter taler vi om
de mange finansierings- og supportmuligheder, der findes - og hvilke
der bedst opfylder dine behov. Når du har besluttet dig for en løsningsmodel, laver KMD en skræddersyet portal til dig, hvorfra dine medarbejdere kan bestille devices. Vi har selvfølgelig også tænkt medarbejdernes
nuværende devices ind i løsningen - så alle har mulighed for at købe sig
fri og få glæde af den nye løsning.
Har du kun behov for enkelte ydelser? Vores CyoD-aftale kan indgås for
hele driftsprocessen eller udvalgte udsnit af denne. Det er helt op til dig
- men vi guider dig gerne.
 Du bestemmer hvilket udstyr, der skal kunne vælges imellem

Skræddersyet
løsningsmodel

 Medarbejdere vælger devices via en intuitiv portalløsning
 KMD leverer og håndterer de valgte devices (og kan også stå for at
håndtere drift og support)
 CyoD kan leveres som en bruttolønsordning på mobiltelefoner, og
der er AllRisk forsikring og service på alle enhederne.
Den fulde servicepakke til dig, der ønsker mere frihed
Til dig, der vil have endnu mere frihed, har vi udviklet løsningen
Device-as-a-Service (DaaS), som kan kombineres med CyoD. Her får du
mulighed for at benytte den fulde palette af services inden for devices:
Fra behovsanalyse og implementering til drift og udfasning. Med DaaSaftalen kan du selv sammensætte din løsningsmodel. Aftalen kan indgås
på alle enheder i virksomheden eller på et mindre udsnit samt for hele
driftsprocessen eller kun dele af denne. Fortæl os om dine behov, og lad
os sammen skræddersy den bedste løsning til dig.
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