
Vermeerder uw Surfaces 
 
Zakelijk: Sterling Commercial Credit, MI, USA

Industrie: De financiële sector

Het probleem:

Het creditteam van Sterling maakt altijd weloverwogen keuz-
es zonder onnodig oponthoud bij hun klanten te veroorzaken. 
Het team gebruikt twee beeldschermen om er zeker van te 
zijn dat ze direct toegang hebben tot alle informatie die ze 
nodig hebben. Ken Trinka, creditmanager bij Sterling, was 
binnen zijn bedrijf onlangs verantwoordelijk voor de overstap 
van alle medewerkers van laptops naar hybride Microsoft 
Surface-tablets.

 
Ken wilde graag zijn bestaande USB-beeldschermadapters 
gebruiken om de beschikbare tweede schermen aan te sluit-
en op de Surfaces. Hij kwam er echter achter dat de beschik-
bare USB-adapters die werden gebruikt voor het aansluiten 
van de beeldschermen op de laptops, niet geschikt waren 
voor de nieuwe Microsoft Surfaces.

De oplossing:

In plaats van zijn beeldschermen te vervangen of zijn Sur-
faces terug te sturen, maakte Ken gebruik van de universele 
multi-display adapters van Kensington. Deze adapters kun-
nen worden gebruikt in combinatie met alle Windows- en 
Mac-besturingssystemen en zijn geschikt voor beeldscher-
men van elk merk.
 
Bij Sterling kunnen ze nu hun Surface-schermen en hun 
beeldschermen samen gebruiken, zodat ze snel en efficiënt 
hun klanten kunnen helpen.

Hoe werkt het?

De multi-display adapter is eenvoudig te gebruik-
en. Als deze eenmaal is aangesloten op een beeld-
scherm (DVI of VGA), kunnen gebruikers simpelweg 
de USB-kabel aansluiten op hun Surface of laptop.
Wanneer een gebruiker de laptop of Surface met 
zich mee wil nemen, koppelt hij of zij de USB-kabel 
eenvoudig los uit het apparaat.
 
De intuïtieve configuratiesoftware van Kensington is 
altijd beschikbaar in de werkbalk op het bureaublad 
van de gebruiker. Op deze manier kunnen gebruikers 
hun bureaublad gemakkelijk uitbreiden naar beide 
beeldschermen. De gebruiker kan meerdere vensters 
weergeven waar hij of zij maar wil, of het beeld van 
het eerste scherm kopiëren naar het tweede beeld-
scherm
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Wij gebruiken de Kensington-adapters voor meerdere schermen, waarmee onze werknemers 
kunnen werken met Microsoft Surfaces en een tweede scherm.  Ik heb het een aantal maanden 
geprobeerd. Het was gemakkelijk te installeren en werkte probleemloos.  Het is prettig te wet-
en dat ik ze ook met onze andere laptops kan gebruiken..

Ken Trinka - Credit Manager
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Accessoires voor de Microsoft Surface 

www.kensington.com/sku/K33974EU

www.kensington.com/sku/K33974AM

