In een notendop
De NEH Online Werkplek omgeving kan gezien worden als een
platform waarbĳ men gemakkelĳk
vanuit één centraal punt toegang
krĳgt tot alle applicaties en bestanden.

NEH ONLINE WERKPLEK
De ICT-wereld verandert continu. Daar waar werken in een ‘virtuele remote-desktop-omgeving’ voor veel woningcorporaties
de de-facto standaard is geweest, vindt er langzaam een verschuiving plaats naar de publieke cloud. Tegelĳkertĳd is er een
verschuiving van thin clients naar lokale werkplekken.

Echter, zĳn nog niet alle applicaties in staat om met deze verschuiving mee te gaan. Hierdoor zĳn eindgebruikers genoodzaakt om diverse applicaties en bestanden op verschillende omslachtige wĳze te benaderen.
Daarnaast dienen er nog meer wachtwoorden bĳgehouden te worden welke, tot iedereens ergernis, op andere
vervaldata verlopen.
Wĳ streven ernaar om continuïteit en efficiëntie te waarborgen bĳ onze klanten. Om deze reden is er samen
met Workspace 365 gekeken naar hoe de focus teruggebracht kan worden op wat daadwerkelĳk belangrĳk is;
jĳ en jouw werk in één overzichtelĳke omgeving waar data en applicaties bĳ elkaar komen.

ÉÉN COMMUNICATIEPLATFORM
Met NEH Online Werkplek zetten wĳ de nieuwe standaard voor de
digitale werkplek binnen de corporatiesector. Een standaard waarmee documentmanagement vereenvoudigt wordt door een structuur toe te voegen waar gebruikers aan gewend zĳn. Door SharePoint en/of de fileserver als onderliggende opslagtechnologie te
gebruiken, met de gebruikersinterface van NEH Online Werkplek
eroverheen, kunnen gebruikers gemakkelĳk bĳ hun documenten
vanuit de browser vanaf elk device.
Met slechts één inlog krĳgt de betreffende medewerker toegang
tot alle bestanden, applicaties en portalen behorende bĳ zĳn of
haar rol. Daarnaast wordt in tegenstelling tot remote-desktop-omgevingen gebruikgemaakt van de rekenkracht van jouw eigen apparaat. Hierdoor kunnen er ook eenvoudig video’s bekeken worden
op de hoogst mogelĳke snelheid en kwaliteit.

Office 365
simplificatie

NEH Online Werkplek integreert volledig met jouw lokale- of Office Web
applicaties. Bestanden kunnen direct opgeslagen worden vanuit documentmanagement. Eveneens
het toekennen van rechten op mappen en documenten. Het delen van bestanden gaat gemakkelĳk
via een link voor zowel bewerk- als bekĳkopties.

Agenda’s, To-do’s en Power Bi
Breng jouw agenda naar jouw werkplek. Kies de gewenste agenda en wissel tussen agenda’s om snel
beschikbaarheid te controleren. Daarnaast kun je
snel taken creëren vanuit jouw werkplek. Al jouw
To-Do’s zĳn beschikbaar op elk device, waardoor je
altĳd toegang hebt en jouw To-Do lĳst kunt bĳhouden. Hetzelfde geldt voor Power Bi-statistieken. Op
deze manier kun je snel een collega of manager inzicht geven in de resultaten.

Micro Apps op maat
Het vereenvoudigen van zakelĳke processen kan
behoorlĳk wat tĳdbesparing opleveren. Met de Micro
Apps maakt de NEH Online Werkplek het mogelĳk
om processen en andere softwareservices te optimaliseren. Je kunt losstaande Micro Apps gebruiken
voor projectmanagement, kilometer- en tĳdregistratie, offertes en meer. Het is ook mogelĳk om de
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Micro Apps te koppelen aan de huidige softwareproducten die je gebruikt. Door onze Micro App API
te gebruiken om data te synchroniseren, kun je een
nieuwe, makkelĳk te gebruiken interface voor de applicatie creëren, terwĳl de back-end hetzelfde blĳft.

Licenties
De NEH Online Werkplek heeft een drietal licenties:
Simplify, Adapt en Boost. Elke licentie heeft net een
paar extra functionaliteiten en mogelĳkheden dan
zĳn voorganger.

Offerte of afspraak
Wil je een op maat gemaakte offerte of wil je meer
informatie over de NEH Online Werkplek? Neem contact met ons op voor een vrĳblĳvende afspraak.
NEH verzorgt graag uw ICT van morgen.

Kastanjelaan 3
3833 AN Leusden
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www.nehgroup.com
info@nehgroup.com

