Client testimonial

Klant Menzis is een van de vier grootste zorgverzekeraars in
Nederland. Ruim 2,1 miljoen mensen weten zich goed verzekerd bij
Menzis. Met de merken Menzis, Azivo en AnderZorg biedt Menzis
zorgverzekeringen voor individuele en collectieve klanten.
Menzis is een coöperatie, dit houdt in dat de winst direct en indirect
terugvloeit naar de verzekerden.
Uitdaging Tijdbesparing en zorg voor het milieu. Door minder te
reizen werkt Menzis efficiënter en milieubewuster en zorgen we voor
minder CO2-uitstoot. Menzis heeft vestigingen in Den Haag, Enschede,
Groningen en Wageningen.

Menzis maakt al meer dan vijf jaar gebruik van videoconferencing en
is zich zeer bewust van de voordelen die videovergaderen biedt voor
het milieu. Voor de Menzis medewerkers is videovergaderen inmiddels
de normaalste zaak van de wereld. Het is eenvoudig via het intranet te
reserveren. Medewerkers zijn zich er van bewust dat het kosten en tijd

“In het kader van onze
ISO14001 certificering zijn
wij ons zeer bewust welke
voordelen videovergaderen
heeft ten aanzien van het
milieu.”
Henk Hogenkamp,
Bedrijfsbureau Huisvesting
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bespaart en bijdraagt aan de vermindering van de uitstoot van CO2.
Het bedrijf kent een mobiliteitsbeleid, dat gericht is op duurzaamheid.
Videoconferencing neemt binnen het mobiliteitsplan een belangrijke
plaats in.
Onlangs heeft Menzis de videocommunicatieapparatuur uitgebreid,
als antwoord op de groeiende vraag uit de organisatie. Medio 2011
beschikt Menzis over 42 Cisco systemen van de typen MXP-100, TB1700
en MXP-300.
Henk Hogenkamp: “Vanaf het begin ben ik betrokken geweest bij de
aanschaf van videoapparatuur binnen Menzis. Vanuit facilitair oogpunt
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“Videovergaderen beperkt de noodzaak
om te reizen waardoor de uitstoot van
CO2 vermindert.”

Henk Hogenkamp,
Bedrijfsbureau Huisvesting

ben ik ook aanspreekpunt voor het onderhoud en het beheer
van de videoconferencingapparatuur.
Wij hebben Talk & Vision geselecteerd om onze nieuwe
systemen te implementeren. De apparatuur moest voldoen
Over Talk & Vision
Talk & Vision, dochter van KPN, levert
wereldwijd visuele communicatieoplossingen voor grote en middelgrote
organisaties in uiteenlopende sectoren.

aan onze uniforme en gestandaardiseerde hoogwaardige
videoconferentieoplossing, die reeds aanwezig was op de
verschillende Menzis vestigingen in Nederland. Tevens was het
belangrijk dat de nieuwe systemen zonder problemen konden
communiceren met de al bestaande apparatuur binnen Menzis.”

Met MAVIS (Managed Video Services)
kunnen klanten aanschaf, operationele

Hogenkamp vervolgt: “Het contact met Talk & Vision verloopt

ondersteuning en beheer volledig laten

goed en we willen nog graag laten onderzoeken wat de

uitvoeren door Talk & Vision.
Het hoofdkantoor is gevestigd in
Linschoten (Nederland). Daarnaast
heeft Talk & Vision kantoren in
Groot-Brittannië, Duitsland en België.
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mogelijkheden zijn om vanuit huis, via laptop, of vanaf de
eigen werkplek videoconferencing in te zetten door gebruik
te maken van een webcam. Dit om ons streven naar efficiënt,
flexibel en milieubewust werken nog meer kracht bij te
zetten.”
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