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Waarom gebruik je een remote desktop?
Overal werken vanaf jouw device
Met een remote desktopoplossing, zoals Citrix, is het mogelijk om alle
applicaties en documenten in een werkplek beschikbaar te maken.
Hiermee kun je vanaf iedere locatie applicaties openen zonder deze
te hoeven installeren of te updaten. Doordat ze beschikbaar zijn
in de remote desktop worden ze beheerd en beveiligd door de ITafdeling. Het enige nadeel is dat een remote desktop omslachtig
kan werken en niet goed aansluit op de moderne wereld. Als je een
applicatie wilt openen op de remote desktop moet je namelijk eerst
inloggen op je eigen laptop, zoeken naar een manier om de remote
desktop te openen, soms eerst een programma installeren om deze
te kunnen openen en vervolgens nog het programma op de remote
desktop openen. Dat kan makkelijker.

Hoe vereenvoudig ik Citrix?
Eén portal voor al je apps
In de workspace zijn alle applicaties van
Citrix XenApp beschikbaar na één druk
op de knop. Je hoeft niets te installeren
en logt automatisch in op elke type
applicatie. Zo bied je als organisatie
alle webapplicaties en remote
desktopapplicaties aan in één werkplek
gebaseerd op de gebruikersrol.
Heeft een medewerker geen Citrix
applicaties nodig? Dan krijgen ze
een werkplek die er visueel hetzelfde
uitziet, maar dan voor een lagere prijs.

“Dankzij de ITSN Workspace dienst kunnen we zeer
efficiënt en veilig werken met onze online werkplek. Al onze
documenten en applicaties openen we eenvoudig vanaf ieder
apparaat.”

Enkele inlog op applicaties
Bereikbaar op ieder apparaat
Rol gebaseerde werkplek
Veilig en snel toegang tot
documenten, applicaties,
nieuws, e-mail vanaf je browser
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Hoe bereik ik mijn bestanden?
Centraal op één plek voor iedereen
Binnen de workspace heb je direct toegang tot al je bestanden.
Zo kun je eenvoudig vanaf ieder apparaat documenten aanmaken,
bewerken en opzoeken. Door de slimme integratie van Office 365
krijg je zelfs de mogelijkheid om gelijktijdig samen te werken in
één document; verschillende versies zijn dus verleden tijd.
Binnen de workspace maak je eenvoudig gebruik van een
persoonlijke of gedeelde documentenmap zodat je makkelijk
samenwerkt en documenten deelt met collega’s. Heb je nog
documenten op een fileserver waar je nog niet vanaf wilt? Geen
probleem. Ook deze zijn bereikbaar via de documenten app.

Is dat veilig, zo’n browser-based werkplek?
Tweestaps verificatie voor extra beveiliging
Alle documenten, mail, applicaties en alle andere tools die je nodig
hebt om te werken zijn beschikbaar via één werkplek. En dan ook
nog gebruik maken van de rekenkracht van je eigen apparaat
zodat je ook eenvoudig video’s kunt kijken op de hoogst mogelijke
snelheid. Dat is natuurlijk heel prettig, maar hoe zit het met de
beveiliging?
Binnen de workspace maak je gebruik van dezelfde beveiliging als
je hebt met Office 365 of Citrix. Daarnaast krijg je de mogelijkheid
om een extra verificatiestap te eisen bij het inloggen op de werkplek.
Zo kun je medewerkers verplichten om zich te autoriseren via een
applicatie op hun telefoon en weet jij zeker dat niemand zonder
toestemming bij de werkplek binnen komt.

Video’s kijk je op topsnelheid,
buiten je Citrix-omgeving
Flexibele werkplek, per
medewerker, per maand
Optie: Extra veilig met dubbele
authenticatie via je telefoon

Neem gerust contact met ons op en laat je informeren naar de mogelijkheden. www.itsn.nl

3

