
Ifølge Peter Juul Jørgensen, Country 
Manager, Lenovo Danmark, er det vigtigt 
at bevare virksomhedskulturen og skabe 
sammenhold i det nye digitale landskab. 

– I en tid, hvor næsten alle møder 
foregår via Teams eller Zoom, ser 
behovene anderledes ud. Med den 
rette teknologi vil dine medarbejdere 
få de værktøjer, der er nødvendige for 
en produktiv virksomhedskultur. Hos 
Lenovo har vi hele tiden fokus på at 
lytte til brugerne for at se, hvordan vi 
kan skabe produkter, der gør det lettere 
at samarbejde internt såvel som med 
partnere og kunder, fortæller han.

Hvad skal der til for at samarbejde 
effektivt hver for sig? Det første er 
at have en sikker letvægts bærbar 
computer med tilstrækkelige funktioner 
og ydeevne til at kunne bruges, uanset 
hvor man arbejder. Lenovos ThinkPad 
X1-serie med X1 Nano, X1 Carbon og X1 
Titanium består af praktiske og kraftfulde 
bærbare computere med lidt forskellige 
funktionaliteter. X1 Titanium har f.eks. 
Yoga-skærm med 360 graders hængsel 
til dem, der læser mange præsentationer, 
og X1 Nano vejer kun 907 gram. Fælles for 
hele serien er, at de er blandt de tyndeste 
og mest kraftfulde på markedet.  

– Det vigtigste er den bærbare 
computer. Den skal kunne håndtere dine 
arbejdsopgaver, og den skal være let og 
praktisk nok til, at den kan medbringes 

og have tilstrækkelig lang batteritid til at 
kunne holde hele arbejdsdagen. Vores 
X1-modeller har indbygget WiFi, 5G 
som tilvalg samt USB-C-tilslutning, som 
gør, at du kan arbejde overalt. En smart 
funktion, som sparer dig for mange klik 
om dagen, er automatisk og sikker login 
med Windows Hello. Vores X1-modeller 
registrerer straks, at du sætter dig 
foran computeren, og starter den for 
dig, forklarer Flemming Märtens, Client 
Technologist, Lenovo Danmark.  

Alt i alt er det vigtigt at se på helheden, 
for nogle gange arbejder du måske på 
farten og andre gange hjemme ved 

køkkenbordet. Et professionelt headset 
er alfa og omega, når du arbejder i 
støjfyldte omgivelser. Og de fleste af 
os ved godt, at man kan få ondt i både 
hovedet og nakken af kun at bruge 
bærbar computer. For at få en effektiv 
mobil arbejdsplads er det nødvendigt 
at supplere med en ekstern skærm, de 
gange man arbejder et fast sted.

– Mange af os har begrænset plads 
hjemme på skrivebordet. Derfor synes jeg, 
man skal vælge en skærm med USB-C-
stik, så man slipper for ledninger og kabler 
og har mulighed for at oplade sin bærbare 
computer. Jeg vil også slå et slag for 
Lenovos bærbare 14” skærm med USB-C-
tilslutning. Den er ideel, hvis man ikke har 
et fysisk skrivebord, og det er så smart, 
at den kan være i coveret sammen med 
computeren, forklarer Flemming Märtens.

– Han giver også tips til ThinkSmart 
View, en smart samarbejdsenhed i form 
af en 8” touchskærm, som du stiller ved 
siden af din computer. Den håndterer 
chat, opkald, voicemail, videokonferencer, 
planlægning og meget mere. 

–  Du kan holde dine møder direkte på 
ThinkSmart View. På den måde kan du 
frigøre din pc’s ressourcer og samtidig 
holde præsentationer eller skrive. 
Desuden får du en overskuelig kalender 
på en separat skærm, hvilket mange, der 
har valgt den, sætter pris på, afslutter 
Flemming Märtens. 

De rette 
værktøjer til 
hjemmearbejds-
pladsen

”Det vigtigste er den 
bærbare computer. Den 
skal kunne håndtere 
dine arbejdsopgaver, 
og den skal være let 
og praktisk nok til, at 
den kan medbringes og 
have tilstrækkelig lang 
batteritid”
Flemming Märtens, Client 
Technologist, Lenovo Danmark.

Det seneste år har mange virksomheder hurtigt skulle omstille 
sig til hjemmearbejde og digitale arbejdsformer. For mange af os 
er arbejdspladsen ikke længere et fysisk sted, vi møder op på.
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