
 

Altijd. Overal. Met elk apparaat.

Veilig  
mobiel 
werken
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Voor veel medewerkers is het niet meer weg te denken: altijd 
en overal werken is het nieuwe normaal geworden. De tijd dat u 
alleen productief kon zijn wanneer u achter uw bureau op kantoor 
genesteld zat, is geleidelijk aan het verdwijnen. 

Wanneer uw medewerkers de ruimte krijgen om 
te werken waar en wanneer ze het productiefst 
zijn, wint iedereen. Geen onnodig tijdverlies, meer 
flexibiliteit en grotere tevredenheid. Maar ook 
eenvoudiger beheer, kostenefficiëntie en veiligheid. 
Althans, als uw werkplek voor uw medewerkers die 
mobiel werken goed is geregeld…

Voor veel organisaties ging het opeens snel. We zijn 
met z’n allen van de één op de andere dag mobiel 
gaan werken, en daarom moesten we vaak roeien 
met de riemen die we hadden. Dat ging in veel 
gevallen verbazingwekkend goed, maar nu het stof 
wat is gaan liggen, wordt het tijd om te zoeken naar 
structurele, veilige en beheersbare oplossing.

Een duurzame aanpak.
Het adviseren en bouwen van de 
moderne werkplek zit in het DNA 
van Fondo. Wij zetten ons al jaren in 
op werkplekken die uw medewerker 
centraal zetten en volledig gericht zijn 
op het verhogen van productiviteit. 
Zonder hoge drempels, grote 
veiligheidsrisico’s of complex beheer.

Hoe pakken we dat aan?
In dit e-book leggen onze experts het haarfijn uit.

  Uw medewerker centraal
  Een strak identiteitsbeleid en eenvoudige toegang
  Intelligente inzichten voor optimalisatie
  Verifieer alles, vertrouw niets
  Efficiënt beheer van gebruikers en devices 
  Virtuele desktops, virtuele apps

Iedereen
mobiel!
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Uw medewerker centraal
Een moderne werkplek, dat begint bij uw medewerkers. Zij zijn er de hele dag mee in de weer en zij moeten 
zich er ook perfect in thuisvoelen. Dat betekent dus dat er voor, tijdens én na de implementatie van een digitale 
werkplek rekening gehouden moet worden met de behoeften, wensen en vaardigheden van de medewerkers. 

Wat betekent dat dan concreet? Als uw medewerkers productiever en meer tevreden wilt maken in hun 
digitale werkomgeving, moet u rekening houden met een aantal belangrijke aspecten.

Uw medewerkers moeten vanaf hun eerste werkdag toegang hebben tot alle apps & data die ze nodig 
hebben om te werken. En dat betekent dat snelle, eenvoudige on-boarding cruciaal is. Dat is niet alleen 
goed voor de productiviteit, maar ook voor de veiligheid. Medewerkers moeten zonder problemen toegang 
hebben tot hun gepersonaliseerde werkomgeving, vanaf het moment dat ze in dienst treden totdat ze weer 
vertrekken.

Ondersteuning en hulp.
De problemen van 

medewerkers moeten 
duidelijk gedefinieerd en 

efficiënt opgelost worden.

Kennis en vaardigheden.
Uw moderne werkplek 

staat of valt met hoe goed 
uw medewerkers ermee 

kunnen werken.

Laagdrempelig.
Eén login, één heldere 
interface en intuïtieve 

organisatie van applicaties 
en data.

Zekerheid en veiligheid.
De apps & data van uw 
medewerkers moeten 

voldoende beveiligd zijn én 
goed geback-upt worden.

Een naadloze ervaring. 
Continuïteit is essentieel 

voor de ervaring. Een 
naadloze ervaring draagt 

bij aan productiviteit.

Analyse van workflows.
Stem verschillende 

deeltaken op elkaar af, 
voeg alerts en integraties 

toe.
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Intelligentie om continu
te optimaliseren

Met virtualisatie en centraal beheer haalt u nog niet alle complexiteit weg. De 
architectuur blijft ingewikkeld, er zijn nog steeds veel gebruikers en nog meer devices 
om te beheren en de beveiliging blijft een grote zorg.

Geïntegreerde inzichten.
Krijg als beheerder inzicht en overzicht in uw hele digitale werkomgeving: 
van medewerker en device tot applicatieprestaties en data.

Krachtige automatisering.
Maak uw werkplek nog efficiënter door applicaties te linken, triggers in te 
stellen en uw huidige apps te integreren in eigen apps, of die van derde 
partijen zoals Topdesk of ServiceNow.

Applicatie analytics.
Houd de vinger aan de pols en check op elk moment hoe goed uw 
applicaties presteren. Identificeer en voorkom problemen voordat ze 
frustraties of storingen veroorzaken.

Risicoanalyse en security.
Gebruik machine learning en AI om doorlopend gebruikersgedrag en 
devices te controleren.

Artificial intelligence biedt hier een antwoord. Met 
oplossingen als VMware Workspace ONE Intelligence 
verrijkt u, uw digitale werkomgeving met de kracht van 
AI. Uw werkplek verzamelt data over uw medewerkers, 
de aangesloten apparaten en het gebruik van data en 
applicaties. Die data worden omgezet in waardevolle 
inzichten. Inzichten die u helpen om uw werkplek te 
optimaliseren, om de gebruikservaring te verbeteren, om 
de kosten te drukken en de veiligheid te verhogen.
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Écht werk maken 
van security

Veel gebruikers, veel locaties, veel devices… dat betekent ook 
vaak veel risico’s. Hoe opener en toegankelijker uw digitale 
werkplek wordt, hoe groter de uitdaging om alles veilig te 
houden. Security is een essentiële schakel bij het zoeken naar 
een structurele oplossing.

Beveiliging speelt op elk niveau van uw digitale werkplek. Van endpoints 
(laptops, tablets, desktops, maar ook de smartphones van uw 
medewerkers), tot data, applicaties en uw netwerk. Hoe zorgt u ervoor 
dat uw security één geheel blijft in plaats van een verzameling van 
verschillende oplossingen?

Als u echt werk wilt maken van een moderne werkplek, dan loont het om te zoeken naar oplossingen met 
ingebouwde security op elke laag. Onze experts adviseren platformen zoals VMware Workspace ONE omdat het 
over zo’n ingebouwde security beschikt. 

Op basis van de intelligente inzichten en de continue monitoring van gebruikers, devices, applicaties en risico’s, 
slaagt Workspace ONE erin om risico’s te beperken en bedreigingen te voorkomen. Dit securitybeleid van 
verifiëren in plaats van vertrouwen creëert laagdrempelige toegang voor uw medewerkers, maar security is àltijd 
aanwezig op de achtergrond.

Verifiëren, 
dan pas
vertrouwen

Wat met toegangsbeleid?

Security mag niet ten koste gaan van user 
experience. Of andersom. Met geavanceerde 
oplossingen zoals Workspace ONE Access 
slaagt u er moeiteloos in om die balans te 
vinden. Met één veilige login krijgen uw 
medewerkers meteen toegang tot hun 
hele omgeving. Het platform checkt hun 
device en gedrag doorlopend en neemt 
maatregelen indien nodig.

Multi-factor
authenticatie

Single
Sign-on

Device
aware

Beveilig uw hele digitale werk-
omgeving met Workspace ONE:

   Encrypteer data at-rest en in-transit.
   Stel extra policies op voor gevoelige 

data, specifieke locaties of device 
compliance.

   Verklein uw attack surface met micro-
segmentatie.

   Stel specifieke Data Loss Prevention 
(DLP) policies op. – Integreer met 
moderne security-oplossingen zoals 
Carbon Black en Lookout.
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Dé uitdaging voor moderne werkplekken is vaak de hoeveelheid gebruikers en met name de hoeveelheid 
devices, want die is vaak nog groter. Tegenwoordig loopt iedereen rond met een smartphone, een laptop  
en/of tablet, maar ook steeds meer andere apparaten maken deel uit van onze werkomgeving.

Devices zijn soms alleen bestemd voor professioneel gebruik. Maar gemengd gebruik wordt ook steeds 
populairder en veel ondernemingen laten hun medewerkes werken met wat ze willen (Choose Your Own 
Device). Daar komt nog eens bij dat al die verschillende devices vaak andere besturingssystemen gebruiken 
(Windows, Android, macOS, iOS of Chrome). Dit maakt de zaak nog complexer.

Hoe beheert u dat allemaal? Het belangrijkste is om het beheer en het lifecycle management van al die 
devices samen te brengen in één console. Alle devices, van smartphones tot desktops, ruggedized devices of 
nternet of Things (IoT) worden zo op een consistente, centrale manier beheerd.

Zo past u eenvoudig dezelfde policies toe voor alle gebruikers en alle apparaten, waar die zich ook bevinden. 
Die devices worden ook doorlopend gecontroleerd en het platform kan snel maatregelen nemen bij 
ongeregeldheden.

Meer grip  
op gebruikers  
en devices

Workspace ONE Unified Endpoint Management. 

Eén centraal platform voor device management dat u meteen  
real-time inzichten biedt en volledige controle geeft over alle devices 
op alle locaties.

HET ADVIES VAN ONZE EXPERTS: 
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Virtuele apps, virtuele desktops
Het beheren van honderden applicaties op honderden verschillende apparaten is een organisatorische 
nachtmerrie. Updates, security, databeheer en lifecyclemanagement worden zo een enorm complexe zaak.

De eerste stap naar een moderne werkplek is daarom centralisatie. Door applicaties efficiënt aan te bieden aan 
de medewerkers, en applicaties of waar nodig desktops te virtualiseren kunt u alles centraal beheren voor alle 
medewerkers. Zij gebruiken hun device – vaak verschilende devices, met verschillende besturingssytemen– 
alleen nog om verbinding te maken met hun digitale werkplek. Simpel voor hen, simpel voor de beheerder.

Maak alle apps 
beschikbaar.

Inclusief Win32 en legacy 
Windows apps.

Verbind apps en data 
uit private cloud en 

public cloud

Verminder de 
beheerkosten voor uw 

hele IT-omgeving.

Vereenvoudig beheer, 
lifecycle management en 
toegangscontrole. Altijd 

en overal controle en 
management.

Oplossingen zoals VMware Horizon zorgen ervoor dat u een hele werkplek aan kunt 
bieden vanuit het datacenter. Met SaaS, legacy apps en webapplicaties op één platform. 

Door het helder definiëren en verifiëren van de identiteit van elke medewerker 
en ieder apparaat, kan die omgeving volledig gepersonaliseerd worden. Iedere 
medewerker ziet de apps en data die hij of zij nodig heeft, en niet meer dan dat.

Identiteit als 
hoeksteen.

Onze experts helpen u graag op weg om uw medewerkers altijd en overal 
te laten werken. Met elk apparaat, en zonder veiligheidsrisico’s.

Mobiel werken is er en blijft er. Aarzel niet om contact op te nemen voor 
een analyse van uw huidige omgeving.

Joris Adriaanse
Business development manager, Fondo

Neem contact op

Hoog tijd voor een duurzame, 
simpele digitale werkplek? 

088 12 63 500  -  fondo@fondo.nl
Wipmolenlaan 3  -  3447 GJ Woerden

https://www.fondo.nl/contact/

