
SNEL EN VEILIG
Altĳ d, overal en op elk device veilig 
en e� ectief samenwerken zonder 
onderbreking. Een werkplek die de 
productiviteit en het werkplezier 
verhoogt.

In de moderne werkplek zĳ n alle tools en informatie die jĳ  als gebruiker nodig hebt op ieder gewenst 
moment toegankelĳ k. Maak het delen van kennis, intern & extern communiceren en slimmer samen-
werken makkelĳ ker - met een moderne werkplek die op elk device beschikbaar en toegankelĳ k is.

Moderne gebruikersomgeving
Hoe ziet deze moderne werkplek eruit? Wĳ  streven naar eenvoud, doordachte en logische functies, gecombi-
neerd met een prettige en intuïtieve gebruikersomgeving. Dit betekent: één inlog, één plek met alle apps en 
bestanden die jĳ  gebruikt, in een versie die up-to-date en tegelĳ kertĳ d ook goed beveiligd is.

Deze werkplek kan bĳ  NEH “out of the box” uitgerold worden vanuit de Cloud. Menselĳ ke interactie is niet 
meer aan de orde. De eindgebruiker haalt zĳ n of haar nieuwe device zelf uit de doos, zonder de vingers van 
een engineer op het nieuwe touchscreen, waarbĳ  de eerste indruk moet zĳ n als je eerste rit in je nieuwe auto.  

Gebruikersvriendelĳ ke en veilige inrichting 
Zonder belemmering zelf je achtergrond en je thema 
kunnen instellen en de apps downloaden welke je 
wilt, net zoals je ook al kan op je telefoon. NEH wil 
niet per se het device beschermen maar juist de data 
waar je toegang tot hebt. 

Dit doen we door gecontroleerde toegang. Indien je 
voldoet aan de beveiligingseisen dan krĳ g je toegang, 
voldoe je niet dan geen toegang of forceren we extra 
maatregelen zoals Multi-Factor Authenticatie (MFA).

DE MODERNE

Veilig, snel en tĳ d- en plaatsoma� ankelĳ k werken, dat is het 

geheim van de actuele, moderne werkplek, volgens NEH. Appli-

caties en data staan bĳ na overal. Er wordt veel thuis gewerkt 

en de behoefte om ‘e�  ciënt en fl exibel samen te werken’, is 

groot. Je werkplek moet daarin voorzien. 

WERKPLEK       



Security is niet meer een pand met fysieke muren en een fi rewall. Internet 
is het nieuwe bedrĳ fsnetwerk. Security moet daarin dus integraal geregeld zĳ n aan de hand van compli-
ancy regels, conditionele toegang, identiteitsbescherming, antivirus, encryptie, en optioneel mogelĳ k 
zelfs SOC-SIEM, antivirus en threat protectie. 

Security is niet meer een pand met fysieke muren en een fi rewall. Internet 

Beveiliging 
is de sleutel

Maar dit alles vereist wel moderne applicaties die 
zich lenen voor dit concept. Legacy kan beperkend 
zĳ n in een moderne werkplek. En hier moet binnen 
de corporatiesector nog veel werk verzet worden.

Je wilt werken met één identiteit. Gewoon je cor-
poratiemailadres om je aan te melden op alle apps. 
En met al deze veranderingen is gebruikersadoptie 
van cruciaal belang. We nemen de gebruikers mee 
in deze veranderingen en ondersteunen ze bĳ  het 
optimaal benutten van nieuwe mogelĳ kheden. 

Webgebasseerde werkplek
O�  ce.com wordt de webgebasseerde werkplek. 
Wanneer je beschikt over moderne apps en je hebt 
je data overgebracht naar de Microsoft Cloud, dan 
kun je het werk nagenoeg volledig uitvoeren van-
af o�  ce.com. Single Sign On is een must; je wordt 

langzamerhand gek van alle gebruikersnamen en 
wachtwoorden die niet meer te onthouden zĳ n.  
Door middel van Azure Applicaties Proxy kunnen 
we websites - welke niet aan het internet zĳ n ont-
sloten zĳ n - alsnog ontsluiten op deze werkplek.

De combinatie van een Windows 10 apparaat met 
O�  ce 365 ProPlus biedt nog meer mogelĳ kheden.

Afspraak
Wil je weten wat alle mogelĳ kheden zĳ n en ook 
aan de slag met de moderne werkplek? Neem con-
tact met ons op voor een vrĳ blĳ vende afspraak of 
een rondleiding op ons hoofdkantoor in Leusden. 
NEH verzorgt graag uw ICT van morgen.
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