The Elastic
Workspace
De slimme werkplek

Vrijwel iedere organisatie heeft in meerdere of mindere mate te maken

Het is vooral belangrijk dat er een goed overzicht is van applicaties waarbij het

met steeds sneller veranderende business behoeften. De opkomst van

eigenlijk niet uitmaakt waar de applicatie zich bevindt. Gebruikers willen

BYOD en het veilig ter beschikking stellen van informatie zijn steeds

hun werk goed uit kunnen voeren, zonder daar IT-expert voor te hoeven zijn.

meer een prioriteit. Hoe ga je dat als organisatie goed organiseren terwijl
de gebruiker zo efficiënt mogelijk zijn werk kan doen op elke locatie en

De complexiteit van IT

met een device naar keuze?

Eenvoud voor gebruikers staat vaak voor complexiteit voor de IT-organisatie.
Het ondersteunen van allerlei devices, het organiseren van de security en

Zonder dat we het door hadden is in een paar jaar tijd vrijwel iedere or-

het overzichtelijk maken van een applicatielandschap zijn complexe activi-

ganisatie een IT-organisatie geworden. Snelle en eenvoudige toegang tot

teiten. Applicaties altijd beschikbaar laten zijn met een acceptabele perfor-

communicatie, applicaties en data zijn cruciaal geworden. Door de snelle

mance zijn vooral op het gebied van kennis en kosten vaak een uitdaging.

opkomst van nieuwe technologie is het systeem- en applicatielandschap
snel complex geworden.

Het gemak van IT
De medewerkers in organisaties zijn gewend geraakt aan applicaties, maar
zien soms door de bomen het bos niet meer. Wat zij willen is zo efficiënt
mogelijk werken, het liefst waar en wanneer dit ze uitkomt en vaak met een
laptop of tablet waar ze zelf de voorkeur aan geven.

Wat is de Elastic Workspace?
Een slimme en flexibele werkplek voor het veilig ontsluiten van interne en

1. Alle applicaties in één omgeving waar je slechts één keer hoeft in te loggen.

externe applicaties naar verschillende typen werkplekken en devices. Elastic

2. Werken op een device naar keuze: desktop, laptop, tablet, smartphone,

Workspace komt tegemoet aan twee behoeften:

ongeacht het merk en besturingssysteem.
3. Overal en altijd gebruik kunnen maken van applicaties die
gepresenteerd zijn in een helder overzicht.

1.

Beter inspelen op de behoeften van gebruikers.

2.

Meer overzicht over en grip op de IT-omgeving.

Het is een manier om ICT-dienstverlening weer onder controle te krijgen,
waardoor je als organisatie beter in staat bent om flexibel in te spelen op de
eisen en wensen van gebruikers zoals de snelle opkomst van BYOD.

De gebruiker centraal
De Elastic Workspace levert de volgende voordelen:
1. Single Sign-on (SSO): één keer veilig inloggen
2. Any device: via de browser beschikbaar
3. Apps: role-based enterprise Appstore
4. Veilig: centrale opslag van data
5. Persoonlijk: inrichting zelf aan te passen

Als een service
U hoeft niets van de achterliggende infrastructuur te weten en u betaalt
naar gebruik. Axians biedt Elastic Workspace aan als water uit de kraan en
neemt de volledige verantwoordelijkheid voor performance, beschikbaarheid van de ICT-omgeving op zich en rapporteert over de kwaliteit van de

In 7 stappen naar een businesscase

geleverde diensten.

1. Inventarisatie van pijnpunten
2. Definitie van de ideale werkplek
3. Pilot van Elastic Workspace
4. Functionele en technische fit/gab analyse
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Elastic Workspace Experience
Een nieuwe werkplek moet u vooral ervaren. Daarom nodigen wij u van
harte uit in ons Experience Center in Zaltbommel of Capelle aan den IJssel

Security

Maintenance

om de Elastic Workspace zelf als gebruiker en/of beheerder te ervaren.

Do-it-yourself versus On demand

WAN

Axians - We service IT
Er zijn drie varianten van diensten beschikbaar zodat er een passende

We leven in een wereld waarin we voortdurend willen communiceren en

dienst is voor elke organisatie.

informatie uitwisselen. Dag en nacht. Altijd en overal. Informatie- en communicatievoorzieningen zijn van vitaal belang voor bijna alle menselijke en

Workspace

Workspace

Workspace

bedrijfsactiviteiten. Om de wereld slimmer te maken en vooruit te helpen,

only

& hybride

& cloud

ondersteunt en adviseert Axians haar klanten op het gebied van Informatie

- Online workspace

- Online workspace

- Online workspace

baar, flexibel en duurzaam. Waarmee organisaties optimaal kunnen werken,

- Applicatie platform

- Applicatie platform

hun doelstellingen behalen en zo het verschil maken. Zó dragen we bij aan

- Hosting applicaties

het creëren van echte waarde.

en Communicatie Technologie. Met ‘state of the art’ oplossingen; schaal-

Wilt u wel de lusten van ICT, maar niet de lasten? Wilt u maximale flexibiliteit
tegen minimale kosten? Vraag dan naar de volledige brochure over Elastic
Dit geeft de mogelijkheid samen door de jaren heen te groeien naar het

Workspace bij uw accountmanager of neem contact met ons op via onder-

meest optimale model.

staande gegevens.

info.nl@axians.com
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