
 

Hét platform voor een veilige levering 
van virtuele desktops en applicaties

Transformeer naar de ideale 
werkplek met VMware Horizon
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Het omarmen van moderne technologie is essentieel voor het stimuleren van zakelijk 
succes. Evoluerende trends op het gebied van werken op elke locatie, hybride cloud en 
beveiliging bieden organisaties de kans om een digital-first cultuur op te bouwen. Zo zien 
ze hun bedrijfsresultaten versnellen. Deze veranderingen brengen echter ook uitdagingen 
met zich mee voor IT en eindgebruikers. Eenvoudige toegang tot bedrijfsapplicaties en 
-data verhoogt de productiviteit en betrokkenheid van eindgebruikers, maar vereist ook 
het hoogste niveau van beveiliging.

Bovendien verwachten werknemers in toenemende mate dat IT een mobiele werkomgeving 
levert die hen in staat stelt toegang te krijgen tot diezelfde bedrijfsgegevens, applicaties 
en communicatiemiddelen en dat overal en op de apparaten van hun keuze. Voor veel 
IT-teams kan het echter complex en overweldigend zijn om optimaal te profiteren van 
de mogelijkheden en tegelijkertijd de risico’s te minimaliseren. Daarom is het voor IT-
professionals zinvoller dan ooit om gebruik te maken van Virtual Desktop Infrastructure 
(VDI). Met VMware Horizon beschikt u over een modern platform dat een veilige levering van 
virtuele desktops  en apps in de hybride cloud garandeert en de ideale virtuele werkplek voor 
uw werknemers creeërt. Fondo helpt u hierbij.

In deze gids

• Waarom kiezen voor VDI? 
• Wat is er mogelijk met een VDI? 
• De voordelen van het vernieuwde licentiemodel
• VDI voor uw organisatie
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Waarom kiezen voor een Virtual 
Desktop Infrastructure (VDI)? 

Horizon is het desktop en app virtualisatieproduct van VMware. De oplossing 
versimpelt het management en de levering van virtuele desktops en apps on-
premises, in de cloud, of in hybride- of multicloud. Dit met één enkel platform voor 
uw medewerkers. VMware Horizon biedt een compleet management van de digitale 
werkvloer en is geoptimaliseerd voor het software-defined datacenter. Hiermee draagt 
het bij aan het controleren, managen en beschermen van Windows & Linux producten 
die uw medewerkers nodig hebben, met de snelheid en efficiëntie die zij verwachten.

Beheerders
Voor beheerders betekent dit dat het desktop- en applicatiebeheer vereenvoudigt, 
automatiseert en veiliger wordt gemaakt. Zij kunnen snel, geautomatiseerd virtuele desktops 
en applicaties leveren doordat met enkele instellingen snel opgeschaald kan worden. Tevens 
beschikken zij over een centrale omgeving van waar zij het beheer, monitoring en het image 
deployment voor de multi-cloud omgeving kunnen doen.

Eindgebruikers
Eindgebruikers hebben dan weer eenvoudig toegang tot hun gepersonaliseerde virtuele 
desktops of applicaties vanaf hun bedrijfslaptops, thuiscomputer, thin client-apparaten, tablets 
of smartphones. Horizon is het toonaangevende platform voor Windows- en Linux desktop- 
en applicatievirtualisatie en biedt een consistente gebruikerservaring voor verschillende 
apparaten, locaties en netwerken. Terwijl bedrijfsdata centraal en veilig opgeslagen blijven in het 
on-premises datacenter of in een private of public cloud.
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Wat zijn de belangrijkste  
functies van VDI? 

Automatische levering van applicaties en desktops in real-time
Met VMware Horizon worden de benodigde systemen in realtime beschikbaar gesteld. Zo maakt het gebruik 
van enkele ingenieuze componenten om desktop- en applicatieservices te implementeren voor specifieke 
groepen gebruikers. En dat op het tijdstip en de locatie die de IT-beheerder kiest. Virtuele desktops worden 
snel gecreëerd, aanpassingen aan het gebruikersprofiel en de geïnstalleerde applicaties blijven behouden en 
nieuwe desktops worden automatisch aangemaakt en voorbereid op een nieuwe gebruiker.  

Vereenvoudiging van beheers- en onderhoudstaken
Horizon biedt u de voordelen van een VDI, zoals beveiliging, betrouwbaarheid en toegang vanaf alle soorten 
clientapparaten, terwijl de gebruikelijke obstakels worden weggenomen. In plaats van elke gebruiker een 
eigen Virtual Machine (VM) toe te wijzen - die evenveel onderhoud vergt als een fysieke desktop - biedt 
Horizon een vooraf geconfigureerde template voor uw gebruikers. 

Beveiliging van gevoelige gegevens en compliant met endpoints
Horizon bevat beveiligingsfuncties voor het datacenter, het netwerk en endpoints, inclusief mobiele 
apparaten. Zo kunt u eenvoudig beleidsregels configureren voor het blokkeren van applicaties en het 
uitschakelen van functies, zoals kopiëren, plakken en afdrukken, op basis van gebruikersapparaat, locatie 
en andere gedefinieerde beveiligingsomstandigheden. Voor bescherming van virtuele desktops is er ook 
ondersteuning om malware te detecteren en voorkomen.

Voor beheerders

Een consistente, gepersonaliseerde  ervaring vanaf elk apparaat
Gebruikers hoeven zich slechts één keer aan te melden om toegang te krijgen tot al hun gepersonaliseerde 
virtuele desktops en applicaties. En dat vanaf bedrijfslaptops, thuiscomputers, thin client-apparaten, tablets 
of smartphones. 

Een desktop die nooit stuk gaat
Fysieke hardware kunt u verliezen, kan gestolen worden of kan ook gewoon stuk gaan. Het terugzetten 
van een back-up is lastig, kost tijd en brengt uw meest recente werk misschien niet terug. Gevirtualiseerde 
desktops en applicaties daarentegen zijn per definitie beschikbaar en toegankelijk voor de gebruiker. Op elk 
device en elke locatie.

Voor eindgebruikers
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Het vernieuwde  
licentiemodel 

Zet u de stap naar een Horizon-abonnement, dan kunt u: 

   De operationele kosten van uw Horizon-omgeving verlagen door gebruik te maken van 
innovatieve cloud-native desktop- en app-beheerservices.

   Het beheer van uw on-premises omgevingen vereenvoudigen zonder deze opnieuw te 
moeten implementeren.

   Cloud-geoptimaliseerde use cases makkelijk omarmen, zoals HA/DR en burst voor meer 
flexibiliteit en wendbaarheid.

   Upgraden tegen voordelige prijzen voor opties zoals hybride beheer en  
cloudimplementaties.

Sinds 6 mei 2021 verstrekt VMware niet langer nieuwe 
Perpetual Horizon-licenties. Dat betekent dat u de licenties 
niet langer kunt bezitten na een aankoop. In plaats daarvan 
schakelde VMware over op een subscription-based license. 
VMware wil immers dat gebruikers altijd toegang hebben 
tot de nieuwste en beste technologieën. Zo kunt u dankzij 
een abonnement het beheer van uw bestaande on-premises 
implementatie sterk vereenvoudigen en gebruikmaken 
van nieuwe cloud-native services. Ook ontdekt u nieuwe 
cloudmogelijkheden voor HA/DR (high availability/disaster 
recovery), burst en andere populaire hybride use cases. En 
als u er volledig klaar voor bent, kunt u belangrijke workloads 
naar de cloud migreren. Dankzij de cloud-native services 
verlagen de operationele kosten van uw Horizon-omgeving en 
kunt u uw on-premises omgeving snel transformeren, zonder 
herimplementatie!

Tegelijkertijd blijft VMware investeren en ondersteuning bieden voor on-premises 
implementaties. Bij bestaande on-premises omgevingen kan eenvoudig de stap 
worden gezet naar een abonnement, zonder de omgeving opnieuw in te stellen. 
Er zijn ook verschillende opties voor pure on-premises implementaties zonder 
cloudvereisten. 
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Virtual Desktop  
Infrastructure voor  
uw organisatie 

Het beheren van honderden applicaties op honderden verschillende toestellen is een organisatorische 
uitdaging. Updates, security, databeheer en lifecyclemanagement worden zo een enorm complexe zaak. 
De eerste stap naar een ideale werkplek is daarom centralisatie. Fondo helpt u met VMware Horizon uw 
applicaties en desktops te virtualiseren zodat u alles centraal kunt beheren voor alle gebruikers. Simpel voor 
hen, simpel voor u. 

Hans Kraaijeveld
End User Computing Architect

Neem contact op

Fondo zet uw medewerker centraal

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

Met Fondo en VMware Horizon: 

  Maakt u alle applicaties beschikbaar.
   Vermindert u de beheerskosten voor uw hele IT-omgeving.
   Vereenvoudigt u beheer, lifecycle management en toegangscontrole.
   Verbindt u applicaties en data uit private en public cloud.

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

Ook uw medewerkers centraal zetten? 

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

