Desktop Online: Workspace 365
Workspace 365 biedt u dé complete online werkplek met de kracht van Office 365. Workspace 365
is een browser-based werkplek en dus volledig mobiel. Er zijn geen installaties nodig, u heeft op
ieder device met een internetbrowser toegang tot uw werkplek via een veilige https verbinding.

Maak Office 365 eenvoudig
Office 365 van Microsoft is een populaire
dienst omdat het voor een zeer voordelig
tarief heel veel belangrijke functionaliteit
biedt (e-mail, dataopslag en Office).
Met Workspace 365 leggen wij een intuïtieve
schil op Office 365, verhogen we het
gebruikersgemak en creëren we een centraal
startpunt voor uw medewerkers, waar men via
één muisklik alle verschillende toepassingen
kan openen. Bovendien kunnen wij uw werkplek aanpassen aan
uw huisstijl door uw logo en kleurstelling toe te passen.

Koppel met meer dan 3000 software leveranciers
U gebruikt waarschijnlijk meer dan alleen Microsoft software. Daarom kunt de werkplek voor iedereen
personaliseren en uitbreiden met Single-Sign-On koppelingen naar meer dan 3000 software
leveranciers, zoals Exact Online en Salesforce.

Software eenvoudiger en goedkoper
Veel software, bijvoorbeeld ERP software, is uitgebreider en
duurder dan nodig. Gebruikt u slechts een deel van de
software of bent u benieuwd of u kunt besparen?
Wij kunnen ‘business apps’ voor u ontwikkelen, die integreren
met bestaande software om deze te vereenvoudigen, of uw software volledig vervangen zodat u
kosten kunt besparen.

On-premises, hosted & cloud in één oplossing
Het is zelfs mogelijk uw Workspace uit te breiden met
connecties naar lokale (legacy) omgevingen, hosted
omgevingen (virtuele servers, hosted desktops) en
andere Cloud Service Providers. U betaalt per gebruiker
alleen voor wat hij of zij gebruikt.
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De voordelen van Workspace 365:
 Verhoogt het gebruikersgemak van Office 365.
 Single-Sign-On naar meer dan 3000 online software programma’s.
 Gepersonaliseerd startpunt voor al uw medewerkers.

Wilt u overal kunnen werken met deze innovatieve oplossing?
Neem vandaag nog contact met ons op!

Veel gestelde vragen
1. Waar wordt Workspace 365 gehost?
Het Workspace 365 platform wordt gehost in een van de 2tCloud datacenters te Amsterdam.
De 2tCloud datacenters zijn gecertificeerd voor onder andere: kwaliteitsmanagement (ISO
9001), milieu management (ISO14001) en informatiebeveiliging (ISO 27001). Uw bestanden
en e-mail worden gehost door Microsoft in de Office 365 datacenters.
Microsoft stelt hoge eisen aan haar eigen security, privacy voor gebruikers en compliancy
met relevante wetgeving. In het Office 365 Trust Center vindt u meer informatie over het
beleid van Microsoft.
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