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M2Desk zorgt voor revolutie op het bureau

Innovatief en uniek. Deze termen zijn
van toepassing op M2Desk, een ICT
concept dat oorspronkelijk is bedoeld voor
de integratie van de computer in het onderwijs, maar ook heel goede diensten gaat
bewijzen in de kantooromgeving. “De voordelen
zijn legio,” zegt Dennis Luiten, bedenker van het
concept. “M2Desk is 100 procent ergonomisch
verantwoord, zeer gebruiksvriendelijk en bovendien
kostenbesparend.” Luiten spreekt van een “revolutie”
op het bureau.

De jonge ondernemer liep al langer rond met het

M2Desk maakt iedere werkplek multifunctioneel

idee, de computer in het onderwijs te integreren.

waarbij ergonomie een nieuw niveau bereikt. Ook

Pas vanaf 2008 ging hij het concreet uitwerken.

voor het MKB en voor bijvoorbeeld e-learning

“Tegenwoordig zijn op iedere school wel computers

toepassingen is M2Desk zeer geschikt.”

te vinden, maar meestal zijn deze niet geïntegreerd

Speciaal voor kantooromgevingen komt M2Desk nu

in het onderwijsconcept zelf.” Met dat laatste doelt

met een inbouwunit die standaard in het bestaande

Luiten op de volledige integratie in het (school)

of nieuwe blad van bureau of tafel wordt ingebouwd.

meubilair. Toetsenbord en onderliggende techniek

Deze units worden via slechts één netwerkkabel

voor M2Desk komen uit het Verre Oosten maar de

aangesloten, die hen voorziet van een datasignaal

assemblage vindt in de Nederlandse fabriek plaats.

en voeding (Power Over Ethernet). Ze worden

Belangstelling voor het innovatieve hardwareconcept

uitgevoerd in staal of aluminium en er kan aan de

is er vanuit de gehele wereld. De belangstelling is

achterzijde leer, fineer, een kleur of het bedrijfslogo

pas goed op gang gekomen na deelname aan een

worden ingelegd. Het ICT concept werkt software

beurs in Engeland. M2Desk biedt elke leerling een

onafhankelijk. Dennis Luiten: “Standaard gebruiken

eigen computer op elk gewenst moment.

we Windows 7 en XP maar andere software is ook
heel goed mogelijk.” Gebruikers op kantoor kunnen

Kantooromgeving

kiezen uit een HR-schrijfscherm of een multitouch

Volgens Dennis Luiten is M2Desk bij uitstek geschikt

versie. Inmiddels wordt gewerkt aan de derde versie,

voor omgevingen waar naast het beeldscherm ook

de M2Desk Ultra.

pen en papier moeten worden gebruikt. Dennis Luiten:
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“Denk naast het onderwijs bijvoorbeeld aan flexplek-

Volkomen verantwoord

ken, hotels, conferentiezalen of boardrooms. Vooral

Arbotechnisch en ergonomisch gezien klopt het

ook vanuit deze hoek krijgen we veel belangstelling.

product volkomen. Ogenschijnlijk ziet M2Desk

Advies Top 100 ICT

Multimediaal hardwareconcept 
voor school of kantoor

“M2Desk is 100 procent 
ergonomisch verantwoord, 
zeer gebruiksvriendelijk 
en bovendien 
kostenbesparend.”

eruit als een gewone schrijftafel met een vlak blad

worden opgeborgen. De M2Desk kan volledig

maar dat beeld verandert snel als de ingebouwde

draadloos werken of worden gevoed via ethernet

touchscreen computer moet worden gebruikt. Het

(POE) voor vaste opstellingen, handig in het

beeldscherm kan met een simpele handgreep aan

onderwijs maar uiteraard ook in kantoorom

de achterzijde uit het bureaublad tevoorschijn worden

gevingen. Een lader voor de accu’s wordt bijgeleverd.

gehaald en vrijwel naadloos weer worden weggebor-

Het stroomverbruik is opmerkelijk laag.

gen, met het beeldscherm omhoog, als er moet

Dennis Luiten: “De computer gebruikt maar 10 Watt

worden geschreven of getekend. Het aanraakscherm

tegenover 250 Watt voor een gemiddelde computer.

van de p.c. is verstelbaar, heeft een speciale display

De energierekening kan dus met een factor

werkstand, schrijf- of leesstand en voor het onderwijs

vijfentwintig worden verminderd. Per computer

is er zelfs een speciale antispiekstand voor het

gaat het om minimaal vijfenzeventig euro per jaar.”

afnemen van toetsen.
De zijkanten van het bureaublad bevatten een
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geïntegreerd mouse tablet die schrijf- of teken

M2Desk, waarop inmiddels wereldwijd octrooi en

bewegingen overbrengt op het beeldscherm.

CE goedkeuring rust, belandde vorig jaar in de top

Het HR touchscreen reageert alleen op scherpe

3 van de beste innovatieve hardwareconcepten en

voorwerpen en niet op stompe, zoals de handpalm.

kwam voor in de top 100 van de beste innovaties

Hierdoor kan de hand rusten op het beeldscherm

van MKB Nederland.
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terwijl erop geschreven wordt.

Wattstraat 44

Aan alles is gedacht. De zeer snel opstartende en

2723 RC Zoetermeer

stabiele computer werkt volledig geluidloos, mede

Tel. 079-3436313

dankzij de interne ventilator. Het toetsenbord is
flinterdun en kan in een geïntegreerd stoffen zakje

Fax 079-3436265

M2Desk

www.m2desk.com
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