
Droomt u ook van een ‘paperless 
office’?

Past perfect bij een duurzame 
onderneming.

Nu alleen nog de mentaliteit veranderen 
en de efficiëntere alternatieven onder de 
knie krijgen.

Digitaal werken verhoogt de kans op 
cyberincidenten.

De mens blijft de zwakke schakel. 

Til daarom de cyber safety awareness bij 
al uw medewerkers naar een hoger 
niveau en creëer een cultuur van safety 
en security.

SECURITY AWARENESS 
VOOR IEDEREEN

OLINKO WERKT OP MAAT VAN UW ORGANISATIE 
EEN TRAJECT UIT

EEN DIGITALE WERKPLEK DIE 
DUURZAAM, EFFICIËNT EN 
VEILIG IS?

Met OLINKO ben je klaar voor de toekomst

MENSEN CENTRAAL

Succesvolle projecten bevatten drie 
strategische elementen: projectmanage-
ment (de technische kant), change 
management en sponsorship. Heb 
aandacht voor de menselijke kant van 
verandering en verhoog de digitale 
maturiteit van uw medewerkers.
Is iedereen mee met de tools die IT 
aanreikt? Welke goede praktijken kan u 
behouden? 

PRINTBELEID MET VISIE

ROI GARANTIE

Verbruikt u minder papier dankzij het hybride werken? Hebt u hier zicht 
op? OLINKO analyseert uw situatie en brengt de mogelijke besparing in 
kaart. Waardevolle gegevens die zichzelf terugverdienen.

1 à 3% ...van de totale inkomsten van organisaties 
wordt besteed aan printing.

10 - 30% ...besparen op korte termijn door een 
printstrategie.

TOEKOMSTGERICHT

Hybride werken is ondertussen bij veel organisaties 
ingeburgerd. Maar zijn de administratieve processen hierop 
afgestemd? Is er een strategie uitgeschreven? Vinden nieuwe 
werknemers snel hun weg in de werking van de organisatie? 
OLINKO helpt u om alles op punt te zetten zodat uw 
organisatie klaar is voor de toekomst.

DUURZAAM

Paperless office is een must voor wie duurzaamheid hoog 
op de agenda plaatst: meet de winst, communiceer en laten 
we samen bomen planten! 

EFFICIËNT WERKEN

De gemiddelde werknemer zoekt 30 % van zijn werktijd naar 
informatie. Door processen te automatiseren vermijdt u 
repetitieve, onveilige en manuele taken en zijn uw 
medewerkers terug bezig met wat echt telt.

VEILIG

...van alle cyberincidenten heeft een menselijke factor als 
basis. En 11 % van alle veiligheidsincidenten zijn 
gerelateerd aan print. 2 redenen om over te gaan naar 
een paperless office en om iedere werknemer bewust te 
maken van de gevaren van cyberincidenten en het 
belang van veilig om te gaan met data.
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Hoe digitaal is uw werkplek 
vandaag? Doe de test op de 
Werkplekchecker:  www.olinko.be

OLINKO maakt van uw 
organisatie een veilige en goed 
georganiseerde werkplek 
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