
De checklist  
voor uw ideale  
digitale werkomgeving
De ideale werkplek voor uw medewerkers? Gebruik deze vijf  
vragen bij het realiseren van uw digitale werkomgeving!

Uw medewerkers vormen het hart van uw bedrijf. Ze moeten centraal staan bij elke beslissing die uw bedrijf 
neemt. Motiveer mensen, medewerkers, teams, … door hen in staat te stellen te werken wanneer, waar en hoe zij 
dat willen, met veilige en naadloze toegang tot applicaties op elk gewenst apparaat. De ideale werkplek helpt uw 
werknemers om altijd en overal te kunnen werken, zodat uw bedrijf blijft groeien.

Uw IT-team moet elke applicatie eenvoudig en veilig beheren, op elk apparaat. Dit houdt in: 
- Allerlei soorten apps, zoals web-apps, publieke apps en virtuele apps
- Elk moment van de dag, op elke plek, met elk device kunnen werken
- Gebruikmaken van bestaande hardware

Het veilig beheren van moderne besturingssystemen vanuit de cloud is de sleutel tot meer productiviteit en efficiëntie. 
Apple, Google, Microsoft en Samsung zijn het erover eens: in de toekomst wordt elk apparaat op die manier beheerd. 
Kies daarom voor een oplossing die een geunificeerde manier van werken op elk apparaat kan voorzien. Daardoor is 
de gebruikservaring op bijvoorbeeld een Windows-laptop vergelijkbaar met die van een Apple iPad.

Om te beoordelen of de digitale werkplek voor de werknemers optimaal is, heeft u inzicht nodig. Moderne devices 
en apps genereren heel wat data. AI en machine learning zijn noodzakelijk om inzichten te verschaffen over 
prestaties, veiligheid, risico’s, gebruik en adaptatie. Het uitvoeren van een rapport of louter raadplegen van bepaalde 
data volstaat niet meer.  

De digitale werkomgeving moet veelvoorkomende, arbeidsintensieve taken automatiseren. Ook moet de oplossing 
zelf compliancy problemen of risico’s kunnen oplossen. Op hetzelfde moment moet uw IT-team wél nog de 
mogelijkheid hebben om snel en handmatig in te grijpen wanneer problemen zich voordoen. 
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Zet de oplossing uw medewerkers op de eerste plaats? 

Ondersteunt de oplossing elke use-case?

Maakt de oplossing modern beheer mogelijk? 

Biedt de oplossing uitgebreide inzichten? 

Automatiseert de oplossing arbeidsintensieve taken? 
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