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Voor een telefoon is-ie te duur
Van mobiel via smartphone, PDA en tabletPC naar sleeptob (laptop)
Marcel Geerlings (Wagenplan) beschrijft in Management Team een Sony Ericsson
P910i (739 euro). Hij belt uitstekend. De agenda en emailen heb ik geprobeerd. Het
installeren is niet gelukt. Jammer dat de gebruiksaanwijzing alleen in het Duits is. Voor
mij volkomen onbegrijpelijk. De internetpagina’s vind ik onleesbaar. Daarvoor is het
scherm te klein..
Leo Hooijmans

Herkent u dit? Vast wel. Als we de reclame-uitingen mogen geloven werkt het allemaal
uitstekend en ben je een digi-beet als je niet bij bent.
Toch is voor jezelf kiezen een bijna onmogelijke taak. Zonder mobiel hoor je er bijna niet
meer bij. En zeg zelf. Het is ideaal om even te laten weten dat je onderweg vertraging hebt
opgelopen of dat je helemaal verhinderd bent. Geen baas en/of opdrachtgever accepteert het
meer dat je niets van je laat horen. Je kan toch mobiel bellen!
De ontwikkelingen in de mobiele telefonie zijn de laatste tijd heel snel gegaan. Tien jaar
terug waren het nog grote bakken met loodzware accu’s die hele korte levensduur hadden en
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een hele lange oplaadtijd. Nu zijn ze zo klein dat je je wel eens afvraagt waar je telefoon is en
de toetsen zijn zo klein dat dikke vingers een probleem zijn.
Een kleine mobiel zonder fotomogelijkheid is bijna niet meer te krijgen, maar kunt u een
kwalitatief goede foto maken? Daarvoor heb je een camera nodig. HMmmmm... Er zijn
inmiddels al digitale fototoestellen waarmee je kan bellen!
Een kleine mobiel om te te mailen en op internet te bladeren en/of tv te kijken. Dat lijkt leuk,
maar hoe klein mag een mobiel zijn om nog iets te kunnen lezen.
Daarvoor zijn de PDA’s (Personal Digital Assistent) weer beter geschikt, maar die zijn direct
weer een handvol. Bovendien moet je goed weten waar je hem laat. Als je even niet oplet is
zo’n hebbeding weg en kan je niet meer bellen, mailen, browsen en foto’s maken. Alleen als
je een goede backup hebt kan je weer verder met een nieuw apparaat.
Als je de PDA als telefoon accepteert geeft dat nog meer voordelen. In het flashgeheugen (en
eventueel extra kaart) is heel veel informatie mee te nemen. Een beter leesbare agenda en
adressenlijst. Een takenlijst, encyclopedie, hand-, lees- en woordenboeken, foto-album,
enzovoort. Erg handig. Zelfs excel- en worddocumenten kunnen gelezen worden en bewerkt.
Voor dit laatste werkt het wel weer knullig. Dan zijn een tabletPC en een laptop meer
geschikt. Maar ja die steek je niet in je binnenzak of aan je riem.
Een tabletPC is een laptop met een afneembaar scherm. Dat scherm kan dan weer als e-book
dienst doen. Een laptop is tegenwoordig zo sterk in kracht en opslag dat die menige
tafelcomputer verslaat. Met een laptop voorzien van een draadloze verbinding kunt u overal
werken.
Aan u de keuze. Leve de vrijheid en het flexibel werken.

Pd(a)pestaart
Inmiddels zijn er wel steeds meer organisaties die de voordelen van PDA’s zien en ze ook
uitbuiten.
UPS (Pakketdienst) werkt al een tijd met een PDA voorzien van GPS (Global Postition
System). Het grote voordeel van de ontvanger van een pakket is dat bij opdracht van een
bestelling direct een internetadres en een pakketnummer wordt opgegeven. Vanaf dat
moment is het pakket traceerbaar. Als je ziet dat het pakket in het centrale distributiecentrum
vroeg in de ochtend is gearriveerd weet men dat het pakket dezelfde dag nog wordt
afgeleverd. Een heel groot voordeel voor UPS is dat ruim 80% van de pakketten die voorheen
van de laadklep afvielen dat nu niet meer doen. Voor de overige 20% is de locatie al gauw
bekend waar de goederen zijn verdwenen. Voor de transportrecherche een aanknopingspunt.
Hierdoor komt 10-15% toch nog weer boven water. Een diefstalreductie van bijna 100%,
dus!
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(OHFWUR6WDWLF'LVFKDUJHRIWHZHOHOHNWURVWDWLVFKHRQWODGLQJ=HYRRU]LHWLQEHKHHUHQRQGHUKRXG
YDQ UXLPWHQ PHW HOHNWURQLVFKH DSSDUDWXXU 'H PHGHZHUNHUV JDDQ QX RS VWDS PHW HHQ
3DOP3'$ PHW HHQ VSHFLDDO RQWZLNNHOGH DSSOLFDWLH YRRU SODQQLQJ HQ UHJLVWUDWLH +HW LV
GDDUPHH HHQ RQPLVEDDU VWXN JHUHHGVFKDS YRRU GH GDJHOLMNVH ZHUN]DDPKHGHQ 'RRU KHW
*356 QHWZHUN NDQ UHJHOPDWLJ LQIRUPDWLH WXVVHQ WKXLVEDVLV HQ PHGHZHUNHU ZRUGHQ
XLWJHZLVVHOG'HRSORVVLQJKHHIW]LFKUXLPVFKRRWVEHZH]HQHQWHUXJYHUGLHQG6WHUNHUQRJHU
]LMQ UHHGV H[WUD SURFHVVHQ DDQ WRHJHYRHJG 8SGDWHQ YDQ DSSOLFDWLHV JDDW RRN RYHU KHW
QHWZHUN'DDUYRRUKRHYHQGHPHGHZHUNHUVQLHWWHUXJQDDUNDQWRRU
'H 3'$ V\QFKURQLVHHUW UHJHOPDWLJ EHYHLOLJG HQ GUDDGORRV JHJHYHQV PHW KHW FHQWUDOH
V\VWHHP ,Q SODDWV YDQ XLWEUHLGLQJ YDQ GH KRHYHHOKHLG )7(·V RP GH YHUZHUNLQJ YDQ KHW
WRHQHPHQGHDDQWDOUHJLVWUDWLHVHQGHDDQVWXULQJYDQGHVWHHGVJURWHUHJURHSPRELHOHNUDFKWHQ
PRJHOLMN WH PDNHQ NDQ GH KXLGLJH DIGHOLQJ DGPLQLVWUDWLH RQWVSDQQHQ GH GLJLWDOH JHJHYHQV
YHUZHUNHQ
*HJHYHQV ]LMQ PHHU DFFXUDDW GRRUGDW ]H GLUHFW GLJLWDDO ]LMQ IRXWHQ ELM RYHUW\SHQ RI
RQOHHVEDUH ID[HQ EHKRUHQ WRW KHW YHUOHGHQ 'H IDFWXUDWLHF\FOXV LV JHUHGXFHHUG YDQ WZHH
ZHNHQQDDUppQGDJ'HNZDOLWHLWVJHJHYHQV]LMQGLUHFWEHVFKLNEDDUYRRUGHNODQWHQ

)DOFN 6HFXULW\  6HUYLFHV FRPELQHHUW PHQVHQ WHFKQLHN HQ WHFKQRORJLH RRN PHW HHQ 3'$
0HW KHW ]RJHQDDPGH 8OWU$OHUW ZDV VXUYHLOOHUHQ QRJ QRRLW ]R HIIHFWLHI &DPHUD·V GLH ELM
RQUDDG]HOIDODUPVODDQ%HHOGHQGLHDXWRPDWLVFKZRUGHQGRRUJH]RQGHQQDDUGH3'$YDQGH
GLFKWVWELM]LMQGH EHYHLOLJHU 6XUYHLOODQWHQ GLH RS VWUDDW DOOH FDPHUD·V LQ GH EXXUW NXQQHQ
DDQVWXUHQ6DPHQPHWHHQDDQWDO]DNHQSDUWQHUVKHHIW)DOFN6HFXULW\ 6HUYLFHVJHwQYHVWHHUG
LQ GH RQWZLNNHOLQJ YDQ HHQ GUDDGORRV YHLOLJKHLGVV\VWHHP PHW LQWHOOLJHQWH FDPHUD·V 'H
EHHOGHQZRUGHQDXWRPDWLVFKLQKRJHNZDOLWHLWGRRUJHVHLQGQDDUGHEHYHLOLJHUGLHKHWGLFKWVW
LQGHEXXUWLV'HFDPHUD·VLQKHWJHELHG]LMQYLDGH3'$WHEHVWXUHQHQ]RNULMJWPHQHHQ
EHHOGYDQGHFDODPLWHLW'HEHYHLOLJHUNDQRQPLGGHOLMNHIIHFWLHIRSWUHGHQRIKXOSGLHQVWHQHQ
SROLWLHQDDUGHMXLVWHSODDWVGLULJHUHQ
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Elk voordeel heeft zijn nadeel
Net zo goed als organisaties deze apparatuur kunnen aanschaffen doen criminelen dit zeker.
Terwijl een ouderwetse surveillant (of zelfs de moderne) zijn ronde doet kunnen
camerabeelden gemaakt worden van hun komst en gewoonten. Een aantal geparkeerde auto’s
met daarin (gestolen) webcams kunnen een persoonlijke uitkijkpost uitsparen. Voor die
branche een directe besparing en veel minder risico dat men persoonlijk wordt opgepakt. Dit
kan voor zware en/of middelzware criminaliteit winstgevend zijn.
Lichte criminaliteit is bijna helemaal niet in te schatten. Gedachteloos kwekken in de baas
zijn tijd op een door de werkgever verstrekte mobieltje is verloren tijd en kosten
telefoontikken. Luister maar eens goed op een beurs, een station of zomaar op een terrasje in
de zon. Je wil het af en toe helemaal niet horen.
Tijdens een werkplekonderzoek hoorde ik in een Call Centre een juffrouw haar eigen
gespecialiseerde uitzendbureautje runnen. Zonder de vrouw in kwestie te verraden vroeg ik
aan een facilitair manager hoe ik en zij daarmee om zouden moeten gaan. ‘Ik wil het niet
weten’ zie de man, ‘als we daarop ook nog moeten letten!’
Uw medewerkers doen dat niet? Randstad Uitzendbureau publiceerde in februari 2005 een
onderzoeksrapport hoe betrouwbaar werknemers elkaar vinden. In onderstaande lijst ziet u
wat ze van elkaar zeggen wat er gebeurt:
91% schrijft valse declaraties
86% schrijft overuren terwijl men die niet gemaakt heeft
84% neemt gereedschap mee
84% neemt inkt cartridges mee
74% neemt andere kantoorartikelen mee
72% meld zich ziek terwijl men niet ziek is
63% neemt werkkleding mee en houdt het thuis
62% downloaden muziek of films op het werk
57% neemt software mee om thuis illegaal te installeren/kopiëren
50% rijden privé kilometers met lease auto wanneer dit niet de bedoeling is !!
Leo Hooijmans is redactielid van FMI en werkzaam bij Galileo & Partners. galileo@npartners.nl.

