
BEVEILIG, BEHEER EN MONITOR IEDER MOBIEL DEVICE DAT TOEGANG HEEFT TOT UW BEDRIJFSDATA

MOBILE DEVICE MANAGEMENT

HET NIEUWE WERKEN

Smartphones en tablets zijn inmiddels heel krachtige apparaten. Zakelijke gebruikers ontvangen, raadplegen, verwerken en 

verzenden er steeds meer bedrijfsinformatie mee. En dat gaat al veel verder dan alleen het draadloos ontvangen van zakelijke 

e-mail of het automatisch synchroniseren van de agenda. Steeds meer medewerkers zijn mobiel en willen profiteren van de 

voordelen die dit biedt. Maar deze voordelen brengen ook IT-uitdagingen met zich mee. AENC heeft innovatieve Mobile Device 

Management oplossingen, die uw organisatie en medewerkers in hun ‘altijd bereikbaar’ behoefte voorzien.

DE VOORDELEN VAN MOBILE DEVICE MANAGEMENT

EENVOUD IN BEHEER EN ONDERHOUD

Desktopvirtualisatie maakt het mogelijk de ICT-infrastructuur centraal te beheren en handelin-

gen te automatiseren. Er hoeven namelijk geen installaties meer plaats te vinden op het deskto-

psysteem van de gebruikers. De software wordt ‘virtueel’ vanaf een server aangeboden. En de 

ICT-beheerder? Die kan het volledige beheer en onderhoud vanaf een centrale plek doen, zonder 

individuele desktop pc’s na te lopen.

BEVEILIGING EN CONTINUÏTEIT

De continuïteit van een organisatie verbetert sterk dankzij desktopvirtualisatie. Storingen kunnen 

sneller worden hersteld en complete virtuele omgevingen kunnen geback-upt worden, zonder de 

bedrijfsprocessen stil te leggen. Desktopvirtualisatie biedt daarnaast een veiligheid en bescher-

ming voor bedrijfsgegevens, want alle informatie wordt centraal opgeslagen. Het kan dus ook 

centraal – op de server – beveiligd worden.

UNIFORMITEIT EN PERFORMANCE

Op welke locatie u ook bent, en waar u ook inlogt, u heeft altijd uw eigen desktop. Zo werkt u altijd 

en overal uniform. En als u grafische toepassingen gebruikt, is desktopvirtualisatie optioneel uit te 

rusten met grafische kaarten voor een optimale performance.

PROBEER HET ZELF

AENC biedt u een complete proefomgeving aan voor desktopvirtualisatie. Dat kan bij u op locatie 

of bij ons in het datacenter. U krijgt van ons een demo-account, waarmee u inlogt op de proef-

omgeving. Gedurende 60 dagen gebruikt, toetst en ervaart u alle functionaliteiten. De omgeving 

kunnen we indien gewenst, naar uw voorkeur, flexibel opschalen in capaciteit. Of uitbreiden met 

extra applicaties.

KOSTEN- EN TIJDBESPARING

Desktopvirtualisatie gaat gepaard met standaardisatie en centralisatie van hardware. De kosten 

van aanschaf, beheer en onderhoud nemen hierdoor sterk af. En ICT-personeel is minder tijd kwijt 

aan installatie, serverbeheer en patches.

MOBILE DEVICE MANAGEMENT, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION

- Altijd optimaal werken

- Minimaliseert veiligheidsrisico’s

- Eén totaaloplossing

- Volledige controle

- Centraal beheer en onderhoud


