
FLEXIBELE KANTOOROMGEVING IN DE CLOUD, UW GEGEVENS BEVEILIGD EN GEHOST IN TWEE MODERNE DATACENTRA

DESKTOP ONLINE

HET NIEUWE WERKEN

Met TiC Desktop Online heeft u een flexibel gehoste desktop- en kantooromgeving in de cloud. TiC Desktop Online is een 

speciaal ontwikkeld werkconcept voor Het Nieuwe Werken. Een desktopomgeving die standaard is uitgerust met Microsoft 

Windows en Microsoft Office. Naast de reguliere Microsoft producten kunt u uiteraard ook met uw eigen bedrijfsapplicaties en 

branchespecifieke applicaties werken. Met TiC Desktop Online kunt u altijd en overal werken met uw laptop, tablet, thin client of 

desktop PC. TiC Desktop Online is generiek én flexibel. Het biedt dus uitgebreide mogelijkheden voor maatwerk.

DE VOORDELEN VAN DESKTOP ONLINE

GEEN INVESTERINGEN NODIG, MAAR EEN VAST MAANDBEDRAG

Met TiC Desktop Online hoeft u niet in hard- en software te investeren, u gebruikt de apparatuur 

en de software van AENC. U betaalt hiervoor een vast bedrag per maand, zodat u exact weet wat 

uw ICT-kosten zijn. U kunt uw ICT investeringen nauwkeurig begroten en het voorkomt nare ver-

rassingen achteraf. Zelfs het beheer en onderhoud kunt u volledig laten opnemen in het maandbe-

drag. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.

VEEL EXTRA OPTIES

Standaard biedt TiC Desktop Online het gemak van Microsoft Office, Exchange Online, backup en 

antivirus. Naast deze producten kunt u ook werken met uw eigen bedrijfs- en branchespecifieke 

applicaties. De basisversie is uit te breiden met opties als Two Factor Authenticatie, Thin Clients, 

IP-VPN en Managed Services.

Two Factor Authenticatie is een krachtige extra beveiligingsmethode. Gebruikers ontvangen via 

hun token of smartphone iedere keer een andere inlogcode. Met Exchange Online zijn uw mails, 

agenda’s, taken en notities overal vandaan te bekijken en te bewerken. TiC Desktop Online is 

uitermate geschikt om te werken met Thin Clients, in combinatie met een IP-VPN of site-to-site 

VPN. Thin clients zijn computers zonder eigen besturingssysteem en zonder lokale opslagmoge-

lijkheid van data. Omdat ze geen bewegende onderdelen hebben, verbruiken ze minder energie 

en gaan ze bovendien lang mee.

VEILIGHEID EN CONTINUÏTEIT VAN HOLLANDSE BODEM

Met TiC Desktop Online maakt u gebruikt van de ‘private cloud’. Uw data wordt opgeslagen en 

beheerd volgens de NEN7510 norm in twee moderne, ISO27001 gecertificeerde datacenters in 

Apeldoorn en Dronten. Volledig gescheiden van andere cloudomgevingen. U hebt hierdoor een 

hoogwaardige en beveiligde eigen omgeving zonder dat u inlevert op flexibiliteit. Onze omgeving 

is uiteraard redundant (dubbel uitgevoerd) opgebouwd zodat beschikbaarheid en continuïteit 

gegarandeerd is.

DESKTOP ONLINE, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION

- Geen investeringen in hard- en software nodig

- Uw desktopomgeving is altijd up-to-date

- Alles voor een vast maandbedrag

- Onderhoud, beheer en beveiliging door AENC

- Garantie op beschikbaarheid en continuïteit


