Casestudy – Green.DNA

Next level techniek beschikbaar maken
WORK | MEET | CREATE
Daarmee trapt Green.DNA af. De geschiedenis en ontwikkeling van
directeur Sam Verwaijen en zijn ondernemersgeest gaan gepaard met
noviteit, ontwikkeling en ontzorging.
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De van oorsprong hovenier, belandt door omstandigheden in de
evenement/ congres branche. Daar ontwikkelt hij zich al snel tot
voorloper om vervolgens een kantoor ’7.0’ concept voor bedrijfsvesting
te lanceren. Total care, groen en innovatie zijn rode draad, welkom bij
Mr. Green. Een hypermodern kantoorcomplex waar samenwerken grote
waarde heeft. Een plek waar je graag naar toe gaat. Een omgeving waar
werken, ontspanning en rust ook daadwerkelijk samenkomen. Sterker,
het gaat een stuk verder, denk aan voeding, vitaliteit, vestigingsadvies,
juridische ondersteuning, e-gym, alles custom naar behoefte. Een
platform, dat is Green.DNA.
Clevertouch heeft invulling gegeven aan een stuk techniek welke aansluit
bij de visie van Sam.
Het complex is gesplitst in verschillende open werkplekken, seperate
kantoorruimtes en vergaderruimtes. Zowel de ZZP’er als MKB’er kan hier
naar behoefte een plek of ruimte huren en zijn eigen identiteit visueel
zichtbaar maken door middel van de vele professionele signage displays
(CM Series).
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“Een hypermodern
kantoorcomplex
waar samenwerken
grote waarde heeft”

Casestudy – Green.DNA
Next level techniek
Alle plekken zijn ingericht met ’next level’ techniek
en alles werkt samen, van digital signage, tot

“ De Clevertouch oplossingen
zijn een belangrijke schakel”

touchscreens tot volledig ingerichte werkplekken
met curved screens en cloudtoegang. De gebruiker

Digital signage gebeurt via Clevertouch signage displays

kan ’ per direct’ aan de slag. Voorwaarde is dat hij

(CM- Series) en het ClevertouchLive platform. Een

zelfs intuitief aan de slag moet kunnen, zonder

cloud based platform waar je alles op inregelt (zonder

een technicus te moeten zijn. De omgeving moet

abbonementskosten). Communicatie met klant en bezoeker

inspireren en fijn aanvoelen. “Het moet elke dag een

staat hoog op de agenda en is een belangrijke schakel. De

cadeautje zijn om hier op kantoor te zijn”, aldus Sam.

displays hangen o.a. bij de entree en geven de aanwezige

“De gehele locatie is daarop ingericht”.

bedrijven hun visuele idententiteit zodat het ook echt ‘hun’
kantoor is. Het visueel weergeven en inrichten gebeurt via
Clevertouch Live en vervult de hoge eisen die Green.DNA
wenst. Alle communicatie dragers zijn aan elkaar gekoppeld en
zorgen op diverse plekken, op verschillende momenten dat er
een boodschap overgedragen wordt.

Samenwerken
Dat alles samen moet werken was wel een ’ding’. De
Clevertouch oplossingen zijn daarin een belangrijke
schakel. Techniek moet dusdaning werken, dat
het een onderdeel wordt van je dagelijks gebruik
en functioneren. Clevertouch vormt de link tussen
binnen -en buitenwereld, zonder consessies. Dus 4K
streaming, verbinden van externe apparaten door
middel van een dongle (Clevershare), een intuitieve
whitebord applicatie, allemaal zaken die out of the
box gewoon altijd werken.

Adoptie
We zien dat men de oplossingen actief gebruiken. Heb je
dagelijks toegang tot de techniek en is de drempel heel
laag door o.a. intuitiviteit, dan maak je de stap makkelijk om

Op alle kantoren en werkplekken hangen Clevertouch

even met een collega bij een scherm te gaan brainstormen.

interactieve displays (UX Pro), wat de toegankelijkheid

Of tijdens een presentatie naar voren lopen om het bord

verhoogt en de drempel verlaagt. “Zelfs als je in een

zogezegd over te nemen. “Dit is echt mooi om voor je neus te

vergadering zit en je wilt graag wat te eten bestellen

zien gebeuren”, vervolgt Sam zijn verhaal met een glimlach.

voor je tafelgasten, kun je dit doen via de Clevertouch
displays”.

Meer te weten komen?
Bezoek www.clevertouch.nl of mail info@clevertouch.nl
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