
ICT - Onafhankelijk advies voor overstappen naar de Cloud

Steeds meer organisaties stappen over naar het werken in de Cloud, ofwel werken waar en wanneer u maar 
wilt. Het grote voordeel is dat gebruikers op iedere willekeurige plek toegang hebben tot hun complete 
werkplek en mailbox via een pc, laptop, tablet of ander mobiel apparaat. De kracht van werken in de Cloud is 
dat organisaties volledig worden ontzorgt op het gebied van beheer en daarnaast flink kunnen besparen op hun 
IT kosten. Collega’s kunnen altijd elkaars agenda inzien, afspraken inplannen en contacten met elkaar delen. 
Bedrijfsgegevens worden automatisch en dagelijks geback-upt en het mailverkeer wordt beschermd tegen het 
groeiende aantal e-mailbedreigingen. Bij het werken in de Cloud kan gekozen worden voor Online Werkplek, 
Online Werkplek Citrix of Microsoft Office 365.
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Online Werkplek
Met de Online Werkplek 
wordt werken plaats- en 
tijdsonafhankelijk. Overal via elk 
soort device kan verbinding worden 
gemaakt met het eigen bureaublad 
met daarop de eigen documenten, 
applicaties en mailbox. Natuurlijk 
kan ook bedrijfsspecifieke software 
worden gebruikt in de werkplek.

Online Werkplek Citrix
Online Werkplek Citrix is een 
uitgebreidere versie van de standaard 
Online Werkplek. Door de inzet 
van Citrix zijn gebruikers in staat 
beeldbewerking en grafische software 
te gebruiken en video’s af te spelen. 
De werkplek is geoptimaliseerd voor 
tablets en voorziet in een optimale 
gebruikerservaring.

Microsoft Office 365
Microsoft Office 365 zorgt ervoor 
dat organisaties de functionaliteit 
van Exchange, SharePoint, Lync 
en Office WebApps direct via het 
internet kunnen gebruiken. Het 
is een verzameling van online 
diensten voor de zakelijke markt. 
Gebruikers kunnen altijd en overal 
werken op elk soort device.

• Werken waar en wanneer u maar wilt, plaats- en tijdsonafhankelijk
• Via elk soort device toegang tot de complete werkplek, mailbox en software
• Geen investeringskosten, kostenbesparend en volledig schaalbaar
• Alle support, back-ups, beveiliging en softwarelicenties zijn inbegrepen
• Streng beveiligde datacenters, redundante infrastructuur en SSL-certificaat
• Alle IT zorgen zijn uitbesteed, geen omkijken meer naar het beheer

Voor meer informatie kijk op www.teleservice.nl/ict
of neem contact op via 088 - 833 00 00.


