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OFFIce Reviews maakt aankopen voor ieder
kantoor eenvoudig
OFFIce Reviews is het informatieplatform met uitsluitend reviews over producten voor kantoor- of
leeromgeving en de leveranciers hiervan. Het is voor iedereen vrij-toegankelijk en vereenvoudigt de
keuze voor de juiste producten en selectie van leveranciers. In tegenstelling tot andere
beoordelingsbronnen zijn de OFFIce reviews in de vorm van een 'expert rating' geschreven door
onafhankelijke deskundigen, louter specialisten op dit vakgebied. Bovendien zijn de OFFIce Reviews
geen momentopname maar dynamische vergelijkingen, zij volgen marktontwikkelingen zowel op het
gebied van productinnovatie als ook de ontwikkelingen bij de grote groep van verschillende
leveranciers.

Bij iedere aankoop te gebruiken
De 'expert ratings' met de verschillende gehanteerde beoordelingscriteria geven inzicht om het meest
geschikte product en/of de meest geschikte leverancier voor een product of dienst te selecteren en
kan worden gebruikt bij zowel een eenmalige privé-aankoop als consument als ook bij zakelijke
overeenkomsten en contracten.

Eenvoudig in gebruik
Zowel een product als ook een leverancier worden op acht verschillende punten beoordeeld. Door
gebruik van verklarende iconen is het toch eenvoudig om de beoordeling te lezen en deze te
gebruiken voor de eigen aankoopbeslissing.

Afzonderlijk voor producten en leveranciers
OFFIce Reviews beoordeelt producten en leveranciers op verschillende criteria en deze worden dan
ook afzonderlijk vermeld. De combinatie van het best beoordeelde product en beoordeelde
leverancier is sterk bepalend voor de juistheid van de aankoopbeslissing.

Producten voor kantoor

Met OFFIce Reviews is het eenvoudig om de beste producten voor kantoor- of leeromgeving te
selecteren. Dit om teleurstelling in gebruikseigenschappen en kwaliteit te voorkomen.
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Leveranciers

De leveranciers van producten voor kantoor- of leeromgeving verschillen op vele gebieden en zeker
niet alleen in bedrijfsomvang. De gehanteerde beoordelingscriteria geven inzicht om de meest
geschikte leverancier voor een product of dienst te selecteren.

Uitvoering
OFFIce Reviews wordt beheerd door OFFI Test een gespecialiseerde divisie van het OFFI Instituut.
Meer info op de OFFI Instituut website.
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