HYBRID WORKSPACE: DE WERKPLEK VAN NU

Vrijheid is dé manier om de tevredenheid en productiviteit van uw medewerkers te
verhogen. Vrijheid in de manier waarop, waar en wanneer zij hun werk doen,
bijvoorbeeld. De Hybrid Workspace van Centric is een moderne digitale
werkplekoplossing die uw medewerkers deze vrijheid geeft. De Hybrid Workspace geeft
hen veilig online toegang tot hun gegevens. Waar, wanneer en met welk device ze ook
willen werken. Of met welke apps. Zo halen uw medewerkers het maximale uit zichzelf.

De Moderne Werkstijl

Workspace Portal op basis van

Productief met Office 365

Iedere plek en ieder device is

Microsoft SharePoint

Voor contentcreatie, communicatie en

tegenwoordig een potentiële werkplek. De

Een webbased en persoonlijk Workspace

digitale samenwerking biedt de Hybrid

Moderne Werkstijl, noemen we dit bij

Portal biedt medewerkers de juiste

Workspace Microsoft Office 365. Microsoft

Centric. En moderne tijden vragen

informatie om hun werk zo efficiënt

voegt continu nieuwe functies en

moderne middelen. De Hybrid Workspace

mogelijk uit te voeren. De portal bevat

mogelijkheden toe aan dit cloudbased

geeft medewerkers altijd en overal veilig,

bijvoorbeeld gepersonaliseerde

platform. U hoeft dus niet meer periodiek te

online toegang tot hun werkplek en

nieuwsberichten, een compleet DMS en

updaten.

gegevens. Op hun laptop, tablet of zelfs

toegang tot teamsites om informatie met

smartphone. De Workspace ondersteunt

collega’s en externe partners te delen. De

ieder type device en alle bekende

Portal is modulair gebouwd met Microsoft

platformen.

SharePoint.

User Empowerment
Bij de Moderne Werkstijl hoort ook een
gepersonaliseerde werkplek. En wie kan
de persoonlijke werkplek van een
medewerker beter inrichten, dan die
medewerker zelf? De Hybrid Workspace
geeft uw gebruikers een Self Service
Portal. Daarmee bestellen ze eenvoudig de
gewenste diensten en richten ze zelf hun
werkplek in.
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Businessapplicaties

met het private cloudplatform van Centric

onze servicedesk in Nederland u

Uw businessapplicaties worden

en de public cloudplatformen Azure en

meertalige gebruikersondersteuning.

beschikbaar gesteld met moderne

Office 365 van Microsoft.

Vierentwintig uur per dag, zeven dagen per
week. Ook bieden we lokale

distributie- en publicatietechnologieën. Of
het nu gaat om SaaS-applicaties, legacy-

Security & Compliancy

werkplekondersteuning met wereldwijde

applicaties of apps voor mobiele devices:

Het open karakter van de cloud vraagt om

dekking.

de Hybrid Workspace biedt medewerkers

moderne beveiligingsmaatregelen. Centric

altijd de juiste applicaties.

verlegt de focus daarom van het

Als alternatief kunnen we de Hybrid

datacenter naar beveiliging van de data. Zo

Workspace binnen uw eigen datacenter

Single-sign-on

biedt de Hybrid Workspace hoge flexibiliteit

implementeren. De Workspace draait dan

Medewerkers hebben vaak meerdere

én uitstekende veiligheid. U blijft volledig in

op uw eigen ICT-infrastructuur en wordt

gebruikersnamen en wachtwoorden voor

controle over waar uw data wordt

beheerd door uw eigen IT-medewerkers.

verschillende applicaties. In de Hybrid

opgeslagen.

Workspace worden deze identiteiten
centraal beheerd en gefedereerd.

Hybrid Workspace biedt hoge flexibiliteit én

Medewerkers loggen één keer in om al hun
applicaties te gebruiken, terwijl u grip houdt

uitstekende veiligheid

op wie, wanneer toegang heeft tot welke
applicatie.

Hoge flexibiliteit van de cloud
De Hybrid Workspace is gebaseerd op een
hybride cloudinfrastructuur, waarbij uw onpremise datacenter gecombineerd wordt
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Verschillende sourcingscenario’s

Deployment & adoptie

De Hybrid Workspace is een Managed

Centric hanteert een bewezen

Solution aangeboden vanuit de Centric-

projectaanpak voor de implementatie van

cloud volgens het pay-per-usemodel. Wij

de Hybrid Workspace. De basisdeployment

verzorgen het beheer van de oplossing, u

verloopt geautomatiseerd, waarbij we de

betaalt alleen naar gebruik. Daarbij biedt

fasering van de uitrol binnen uw omgeving

afstemmen op uw situatie. Voor optimale

Kunnen wij u verder helpen?

bespreken en met u van gedachten te

adoptie begeleiden we uw medewerkers bij

Wilt u meer informatie over de Hybrid

wisselen over de overgang naar en de

de overstap naar de Hybrid Workspace,

Workspace of ondervindt u uitdagingen bij

optimale adoptie van cloud binnen uw

waar nodig met ondersteuning van de

de mogelijke overgang naar de cloud?

organisatie. U kunt hiervoor contact

opleidingstak van Centric.

Wij komen graag bij u langs om de

opnemen met Paul de Vries, via +31 6 20

cloudoplossingen van Centric met u te

01 61 58 of paul.de.vries@centric.eu.

Uw voordelen op een rij


Bied een aantrekkelijke werkplek



Verhoog de productiviteit



Innovatie by design met Office 365



Flexibiliteit en toekomstbestendigheid
dankzij de Hybrid Centric-cloud



Single-sign-on

Ervaar de Hybrid Workspace zelf
Centric verzorgt graag een interactieve
demo bij u op locatie of vanuit het
Experience Center bij Centric!

www.centric.eu/cloud | sales.sys@centric.eu | +31 182 64 87 20
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