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Voor Windows-computers; It’s all about Experience

User Environment Management (UEM) is een erkende 
technologie, maar niet iedereen weet precies wat het werkelijk 
toevoegt. Voor veel mensen is het gewoon een effectieve manier 
om profielbeheer te implementeren, zodat gebruikers ook buiten 
kantoor kunnen werken in hun vertrouwde desktopomgeving, 
inclusief bureaublad en pictogrammen. Voor anderen betekent 
het dat ze zich sneller kunnen aanmelden op hun computer. 
Hoewel dit inderdaad mogelijk is met UEM-technologie, doet 
deze oplossing zoveel meer voor de 10 miljoen desktops die er 
inmiddels gebruik van maken. 

Het komt erop neer dat UEM de volledige ervaring van de 
computergebruiker verbetert, terwijl het IT-beheer minder 
complex en voordeliger wordt. Hiertoe levert een complete 
end-to-end UEM-oplossing uitgebreide beheermogelijkheden 
op allerlei belangrijke gebieden, zoals profielen, beleidsregels, 
configuraties, bevoegdheden, gebruikersgegevens en prestaties. 
En dat alles met één enkel platform dat naadloos werkt, hoe de 
desktop of applicaties ook worden gedistribueerd. End-to-end 
UEM biedt een consistente ervaring, of gebruikers nu werken 
met fysieke pc's, terminals, een virtuele desktopinfrastructuur 
of Desktop-as-a-Service. Dit verbetert de gebruikersacceptatie 
van nieuwe technologieën en vereenvoudigt de invoering ervan, 
garandeert het slagen van desktopprojecten, verlaagt de kosten 
en verwijdert bestaande knelpunten uit desktopomgevingen. 

Kortom: UEM draagt zorg voor de complete gebruikerservaring. 
Dat betekent niet alleen dat gebruikers altijd beschikken 
over het juiste bureaublad en pictogrammen, maar ook dat 
ze profiteren van een optimale omgeving. Dit resulteert in de 
hoogst mogelijke productiviteit, zonder dat dit ten koste gaat 
van kostenbeheersing, veiligheid en beheer. Zo maakt UEM 
innoveren gemakkelijker en desktopprojecten succesvoller 
en probleemlozer. En dat met lagere investeringskosten en 
operationele kosten. 

Zorg voor de beste gebruikerservaring en bereik:

Maximale productiviteit van gebruikers

Lagere investerings- en operationele kosten

Meer ruimte voor innovaties

Succesvolle desktoptransformaties en 
migraties

Minder desktopproblemen met betrekking 
tot gebruikersprofielen, bevoegdheden en 
configuraties 
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Het komt erop neer dat UEM 
de volledige ervaring van de 
computergebruiker verbetert, 
terwijl het IT-beheer minder 
complex en voordeliger wordt.
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Profielbeheer

Technologie voor profielbeheer - zoals Citrix User Profile 
Management of VMware View Persona Management - is bedoeld 
voor het beheren en verhelpen van problemen met roaming 
profielen. Denk daarbij aan ongewenste groei en beschadiging van 
profielen en trage inlogtijden. Tot op zekere hoogte implementeren 
deze toepassingen ook persoonlijke gebruikersinstellingen in virtuele 
desktops, maar ze zijn niet bedoeld als schaalbare UEM-oplossing 
voor alle platforms binnen een bedrijf. 

Ook leveren ze geen krachtige functies voor beleidsregels en 
configuraties voor een beter beheer van de bevoegdheden, 
gegevens en prestaties van gebruikers. Zonder functies als context- 
en locatiegebaseerd beheer, handhaving van softwarelicenties en 
een nauwkeurige verdeling van systeembronnen zijn omgevingen 
met uitsluitend profielbeheer niet in staat om optimaal te profiteren 
van de voordelen en het rendement op de investering. Met een 
end-to-end UEM-oplossing kan dat wel. Bovendien is profielbeheer 
niet ontworpen voor gebruik met verschillende delivery methodes, 
computerplatforms of locaties. Dit zorgt voor een brij aan gegevens, 
wat het beheer complexer en de opslagkosten hoger maakt. 
Oplossingen voor profielbeheer kunnen werken voor volledig virtuele 
omgevingen met minder dan duizend gebruikers. In omgevingen 
waarin virtualisatie slechts een van de onderdelen is, zijn de meer 
geavanceerde UEM-oplossingen beter geschikt.

Termen waarmee UEM vaak wordt verward

Voordat we de mogelijkheden en meerwaarde van end-to-end UEM 
behandelen, willen we eerst duidelijk maken wat end-to-end UEM 
niet is. Dit zijn de technologieën die vaak worden verward met echte 
UEM, maar die toch echt anders zijn.

User Environment Virtualization (UE-V)

Microsoft User Experience Virtualization (UE-V) is een andere 
technologie die vaak wordt verward met UEM. UE-V stuurt de 
persoonlijke instellingen van een gebruiker naar beheerde apparaten 
aan de hand van sjablonen voor veelgebruikte applicaties. Dit kan 
effectief zijn als alle gebruikers tegelijkertijd worden overgezet naar 
een nieuw besturingssysteem, zonder dat ze eerdere platforms 
of vorige versies van het besturingssysteem nodig hebben voor 
bepaalde oudere applicaties. 

UE-V schiet echter tekort als organisaties zich geen uitval 
kunnen permitteren tijdens de migratie of als er verschillende 
operationele platforms nodig zijn. UE-V is ook niet effectief voor het 
ondersteunen van grote omgevingen waarvoor eenmalige migraties 
gewoon niet werken. Voor omgevingen waarvoor het risico bestaat 
dat voor de migratie het terugdraaien van een subset van gebruikers 
nodig is, is alleen UE-V niet voldoende. Bovendien is UE-V niet 
geschikt voor contextgevoelige beleidsregels of het beheer van 
bevoegdheden en licenties. Met end-to-end UEM profiteren 
organisaties sneller van hun investeringen en van een betere IT-
omgeving. Dit komt ook de productiviteit en de tevredenheid van de 
gebruikers ten goede. 

Goed voor...
      Grote eenmalige migraties 

waarbij alle gebruikers 
definitief worden 
overgezet naar een nieuw 
besturingssysteem

      Omgevingen met weinig 
risico waarvoor uitval geen 
probleem is

      Omgevingen met 
afzonderlijke technologieën 
voor het beheer 
van bevoegdheden, 
beleidsregels, configuraties  
en gegevens

Goed voor...
     100% virtuele omgevingen 

        Omgevingen met minder 
dan duizend gebruikers

Niet goed voor...
      Grote omgevingen  

waarvoor eenmalige 
migraties niet werken

      Omgevingen waarin oude 
applicaties nog steeds op 
Windows XP draaien

      Omgevingen met de 
nodige risico's, waarin de 
migratie eventueel moet 
worden teruggedraaid

Niet goed voor...
      Gemengde omgevingen 

waarin virtualisatie slechts 
een van de desktop 
delivery methodes is

      Omgevingen met meer dan 
duizend gebruikers
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User Persona Management (UPM) 

De term User Persona Management (UPM) is bedacht door Gartner 
voor het definiëren van technologieën die roaming profielen verruilen 
voor een actiever beheer van gebruikersprofielen. Vaak ondersteunt 
UPM het beheer van gebruikersprofielen en tot op zekere hoogte 
ook de personalisatie en controle of auditen van de gebruikers. 
Meestal ontbreken echter daadwerkelijk toegangsbeheer, een 
krachtige applicatiedistributie en functies voor resourcebeheer. 
Zonder deze mogelijkheden kan UPM geen echte end-to-end UEM-
functies bieden voor organisaties die streven naar een optimale 
efficiëntie van hun desktopomgeving. 

UPM werkt effectief in kleinere omgevingen waarin gebruikers een 
zeer beperkt aantal zakelijke applicaties draaien en nauwelijks 
afhankelijk zijn van roaming profielen. UPM is echter minder geschikt 
voor grotere organisaties die gebruik moeten maken van meerdere 
platforms, of voor organisaties die sterk afhankelijk zijn van roaming 
profielen en mobiele gebruikers op verschillende werkplekken 
moeten ondersteunen.

Group Policy en login scripts

Originele Microsoft-tools als Group Policy en Group Policy 
Preferences zijn geschikt voor het beheren van computers en de 
gebruikersomgeving. Ze beschikken over enkele prima functies voor 
het beheren van beleidsregels en de voorkeuren voor bijvoorbeeld 
schijftoewijzing, printers en snelkoppelingen. Dit kan voldoende 
zijn voor kleinere omgevingen waarin het beheer is beperkt tot een 
kleine groep mensen of voor grotere omgevingen die zijn verdeeld 
in individuele IT-teams die verantwoordelijk zijn voor bepaalde 
groepen of functies. Voor het beheer van grote groepen gebruikers 
op meerdere apparaten en besturingssystemen kan group policies 
echter te omslachtig zijn, wat tot prestatievermindering kan leiden. 
Als noodoplossing voor het beheren van gebruikers op meerdere 
besturingssystemen worden vaak aangepaste logon scripts 
ontwikkeld, waarmee de beperkingen van group policy worden 
omzeild. Maar dit is slechts een oplossing voor de korte termijn. 
Door het toevoegen van nieuwe apparaten en besturingssystemen 
aan de omgeving neemt het aantal regels voor group policy toe en 
moeten er meer logon scripts worden beheerd. Daardoor wordt de 
omgeving steeds complexer. 

Voor allesomvattende UEM-oplossingen daarentegen zijn 
gecompliceerde regels voor group policy en logon scripts geen 
probleem. Zij stroomlijnen scripts en beleidsregels zowel op 
voorwaardelijke als op contextuele basis, zodat ze veel sneller laden 
en op aanvraag kunnen worden geleverd binnen de desktopsessie. 
Dat voorkomt lange inlogtijden en vergroot de tevredenheid van 
de gebruikers. 

Goed voor...
      Kleine omgevingen waarin 

gebruikers een zeer beperkt 
aantal zakelijke applicaties 
draaien

      Kleine omgevingen waarin 
roaming profielen een 
beheersbaar probleem zijn

Goed voor...
      Kleine omgevingen waarin 

het beheer is beperkt tot 
een kleine groep mensen

      Grote omgevingen die zijn 
verdeeld in individuele IT-
teams die verantwoordelijk 
zijn voor bepaalde groepen 
of functies

Niet goed voor...
      Grote organisaties die 

meerdere platforms 
tegelijkertijd gebruiken 

      Grote organisaties die 
sterk afhankelijk zijn van 
roaming profielen of waarin 
gebruikers zich verplaatsen 
tussen verschillende 
werkstations (zoals  
in callcenters)

Niet goed voor...
      Grote omgevingen waarin 

IT verantwoordelijk is voor 
het beheer van meerdere 
assets en technologische 
implementaties

      Grote omgevingen met 
veel verschillende vereisten 
die uiteindelijk resulteren in 
lange complexe scripts en/
of beleidssets
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1. Efficiënt profielbeheer en personalisatie 

UEM moet gebruikersprofielen efficiënt beheren, zonder ze nog 
complexer te maken of de opslagkosten te laten stijgen. End-to-end 
UEM beheert gebruikersprofielen met behulp van geavanceerde 
technologie voor persoonsbeheer. Dit zorgt voor een consistente 
en voorspelbare gebruikerservaring, ongeacht hoe de desktop 
en/of applicaties worden gedistribueerd of wat de versie van 
het besturingssysteem is. Hierdoor kunnen gebruikers naar 
believen schakelen tussen fysieke desktops en virtuele desktops 
of sessies. Zo kunnen ze overstappen op nieuwe versies van 
besturingssystemen, zonder de rompslomp die doorgaans gepaard 
gaat met een migratie. Bovendien kunnen zo nieuwe technologieën 
voor de distributie van applicaties (zoals App-V) naadloos worden 
geïmplementeerd. 

Het is ook belangrijk om te weten dat een profielbeheeroplossing 
moet zijn te gebruiken voor meerdere datacenters en voor de 
meeste remote end offline endpoints. Nog belangrijker is het beheer 
van gebruikersprofielen. De mogelijkheid om gebruikersprofielen 
te vinden, bewerken, vast te leggen en te verwijderen maakt 
het voor de helpdesk gemakkelijker om problemen met 
betrekking tot de gebruikerservaring te diagnosticeren en op 
te lossen. Ondersteunende tools en selfservice-tools voor 
profielbeheer verminderen de behoefte aan ondersteuning voor 
profielgerelateerde problemen of verplaatsen een verzoek van de 
derde lijn naar de eerste lijn. Een totaaloplossing voor profielbeheer 
kan ook worden gebruikt voor het personaliseren van een omgeving 
per gebruiker of applicatie. Zo kunnen de gebruikers- en applicatie-
instellingen op het juiste moment worden geleverd bij het inloggen. 
Kortom: profielbeheer verbetert de gebruikerservaring en verhoogt 
de productiviteit, terwijl het ook nog eens de kosten voor opslag en 
ondersteuning vermindert.

2. Beleidsbeheer 

End-to-end UEM-oplossingen bieden contextueel beleidsbeheer, 
waar en wanneer dat nodig is. Dit maakt het gebruik van de 
complexe group policy overbodig. Dankzij de flexibele, op regels 
gebaseerde aanpak van beleidsbeheer kunnen organisaties met 
end-to-end UEM-oplossingen gemakkelijk definiëren wanneer 
een beleidsregel moet worden toegepast, op basis van een even 
eenvoudige als krachtige workflow met triggers, voorwaarden en 
acties. Zo kunnen gebeurtenissen worden verwerkt als dat nodig is 
en niet meer op een geforceerde, vooraf gedefinieerde manier. Dit 
zorgt voor de best mogelijke gebruikerservaring. 

De acht essentiële componenten van End-to-End User Environment Management 

Nu we een aantal technologieën en termen hebben behandeld die 
vaak worden verward met UEM, is het tijd om dieper in te gaan op de 
functies die deel uitmaken van een end-to-end UEM-oplossing. Een 
UEM-oplossing moet de desktopervaring van de gebruiker volledig 
kunnen beheren en er altijd voor zorgen dat de ervaring productief, 
responsief en veilig is in alle fysieke en virtuele desktopomgevingen 
onder Windows. Met end-to-end UEM kunnen organisaties de total 
cost of ownership en het risico verminderen, en tegelijkertijd de 
tevredenheid en productiviteit van de gebruikers vergroten. Om dit 
te kunnen bereiken, moet een end-to-end UEM-oplossing worden 
gekozen die de volgende acht essentiële componenten bevat. 

Efficiënt profielbeheer en personalisatie

Beleidsbeheer 

Configuratiebeheer 

Beheer van bevoegdheden 

Applicatiebeheer 

Gegevensbeheer 

Prestatiebeheer

Onderzoek en informatie
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3. Configuratiebeheer 

In moderne organisaties zijn er veel verschillende 
besturingssystemen en desktopconfiguraties. De implementatie 
van één 'master image' per omgeving kan de operationele kosten 
aanzienlijk verlagen. Bij VDI speelt dit concept een essentiële rol bij 
het leveren van een non-persistent desktop. De noodzaak om een 
omgeving aan te passen aan een specifieke business unit of om de 
desktop af te stemmen op de functie of context van een gebruiker 
kan de implementatie van de master image in gevaar brengen. Tot 
op zekere hoogte kunnen hiervoor complexe logon scripts worden 
gebruikt, maar deze complexiteit leidt tot hogere beheerkosten. 
Het resulteert ook in slechtere gebruikerservaringen, omdat ze vaak 
trage en vermoeiende inlogprocedures met zich meebrengen. Met 
end-to-end UEM-oplossingen kan IT zijn configuratiebeheer centraal 
regelen en de configuratie-instellingen van de gebruiker loskoppelen 
van het onderliggende apparaat en besturingssysteem. Door de 
machine bij het opstarten of aanmelden op een dynamische manier 
te configureren, krijgen de gebruikers een desktop op maat. Zo 
worden ook non-persistent onderdelen op een consistente manier 
weergegeven en kan de gebruikersomgeving worden afgestemd op 
de context. 

4. Beheer van bevoegdheden 

Omdat end-to-end UEM-oplossingen bevoegdheden kunnen 
beheren, kunnen ze in de gehele organisatie admin rechten 
afnemen van gebruikers die deze niet nodig hebben. Door het 
implementeren van het 'minimale bevoegdheid'-concept krijgen 
gebruikers de rechten die ze nodig hebben om hun werk te kunnen 
doen, terwijl ze geen toegang hebben tot de applicaties waar ze 
niets aan hebben. Dit zorgt voor een drastische verlaging van de 
kosten voor desktopbeheer en ondersteuning. Bovendien verbetert 
het de productiviteit van de gebruikers. Organisaties kunnen zo ook 
beter voldoen aan IT-regels en -standaarden en organisatorische 
risico's tot een minimum beperken. 

5. Applicatiebeheer 

Applicatiebeheer is een belangrijke aanvulling op de technologie 
voor het beheren van bevoegdheden. Door op een effectieve manier 
de toegang tot applicaties te beheren, wordt onbevoegd gebruik 
van programma's voorkomen. Dit onbevoegde gebruik kan een 
belangrijke oorzaak zijn van onstabiele desktops, veiligheidsrisico's 
en ongeoorloofd licentiegebruik. Een efficiënte technologie voor 
applicatiebeheer zorgt ervoor dat alleen vertrouwde applicaties 
worden geïnstalleerd en uitgevoerd. Niet-geautoriseerde eigen 
applicaties van gebruikers of onbekende programma's worden 
automatisch geblokkeerd. Dit verbetert de algehele beveiliging, 
garandeert de naleving van applicatielicenties, verlaagt de kosten en 
houdt de omgeving in optimale staat.

6. Data beheer 

Nu gebruikers op steeds meer plekken binnen de organisatie en 
zelfs onderweg werken, willen ze overal bij hun gegevens kunnen. 
Ze moeten ook gegevens kunnen uitwisselen met collega's en 
projectpartners. Het valt echter niet mee om dit op een veilige 
en kosteneffectieve manier te doen. End-to-end UEM lost dit 
probleem op met een eenvoudige en veilige toegang tot en het 
synchroniseren en delen van bedrijfsbestanden. Een nauwkeurig 
beleidsbeheer regelt daarbij de manier waarop de gegevens kunnen 
worden benaderd. Daarnaast zorgen de beste UEM-oplossingen 
er met een 256-bit AES encryptie voor dat gegevens goed zijn 
beveiligd, zowel tijdens het doorsturen als op de endpoint-
apparaten (zoals tablets en smartphones). Dit resulteert in een 
end-to-end gegevensbeveiliging, een betere naleving en een grotere 
productiviteit van de gebruikers.

7. Prestatiebeheer

Als de UEM-oplossing niet snel is, dan is het niet bruikbaar. End-
to-end UEM moet directe en kant-en-klare prestatieverbeteringen 
tot stand kunnen brengen. Deze UEM-oplossingen verbeteren de 
gebruikerservaring door prioriteit te geven aan bepaalde resources. 
Zo kunnen de resources voor slecht functionerende applicaties 
worden beperkt en kan de gebruikersdichtheid met wel 40% 
worden vergroot. Op die manier zijn gebruikers altijd verzekerd 
van de naadloze en responsieve ervaring die ze verwachten, terwijl 
ze verschillende desktop- en applicatietechnologieën afwisselen. 
Ongeacht de belasting van de server. Het resultaat is dat hardware 
langer meegaat en minder vaak hoeft te worden geupgrade. 
Bovendien kunnen organisaties profiteren van een grotere 
servercapaciteit en gebruikersdichtheid. Dit leidt tot een merkbaar 
grotere productiviteit.

8. Onderzoek en informatie

Om de gehele gebruikerservaring echt te kunnen begrijpen en 
beoordelen, moeten end-to-end UEM-oplossingen in staat zijn 
om real-time analyses uit te voeren van de computeromgevingen 
van de eindgebruikers en van de desktopactiviteit. Op die manier 
kan de kwaliteit van de gebruikerservaring voor de medewerkers 
nauwkeurig in de gaten worden gehouden. Met behulp van 
statistieken over inlogtijden, bevoegdheden, en CPU- en 
geheugengebruik krijgen IT-teams een gedetailleerd en nauwkeurig 
inzicht in alle endpoint-prestaties. Zo kunnen ze in real-time 
problemen oplossen en de gebruikerservaring optimaliseren. 
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De gebruikersacceptatie van nieuwe desktopimplementaties is 
afhankelijk van de ervaring. Een end-to-end UEM-oplossing als 
AppSense DesktopNow Plus vergroot de gebruikersacceptatie 
en verbetert de efficiëntie van IT. Dit resulteert in een aanzienlijke 
meerwaarde, nu en in de toekomst. Het verlaagt de algehele 
kosten voor desktops, garandeert een snelle inlogtijd en een soepel 
verloop van de sessies. Zo biedt het de gebruikers elke keer weer 
de consistente en betrouwbare ervaring die ze mogen verwachten. 

De snelste, eenvoudigste en voordeligste desktop ooit

• Naadloze gebruikerservaring 

  DesktopNow Plus realiseert de naadloze gebruikerservaring 
die organisaties nodig hebben voor alle desktops en 
apparaten. Daarbij gaat het ook om een efficiënte toegang 
tot applicaties en gegevens, zonder dat de prestaties van de 
servers eronder lijden en zonder dat de opslagcapaciteit moet 
worden vergroot.

• Eenvoudige migraties en upgrades 

  Organisaties die DesktopNow Plus gebruiken, hoeven zich 
geen zorgen meer te maken over migraties en upgrades. 
Omdat de gebruiker is losgekoppeld van het onderliggende 
systeem, kunnen het gebruikersprofiel en de bijbehorende 
gegevens moeiteloos worden overgezet naar nieuwe 
apparaten en besturingssystemen. Hierdoor verlopen migraties 
sneller, voordeliger en minder complex dan voorheen. 
Bovendien is er geen uitval, zodat de gebruikers tijdens de 
migratie gewoon kunnen doorwerken.

• Beter IT-beheer 

  DesktopNow Plus zorgt ervoor dat IT de controle heeft. Zo 
kunnen ze effectiever en efficiënter bedrijfs- en applicatieregels 
beheren, een zorgvuldige toepassing van bevoegdheden 
garanderen en kostbare beveiligingsproblemen voorkomen. 

• Beter presterende desktops 

  DesktopNow Plus maakt de werkomgeving veel sneller en 
verbetert de acceptatie en productiviteit van gebruikers. Door 
de efficiëntere distributie van het profiel- en applicatiebeleid 
hoeven gebruikers niet meer te wachten tot overbodige 
onderdelen van hun omgeving zijn geladen. Bovendien worden 
de CPU, het geheugen en schijfruimte op een slimme manier 
toegewezen. Dit verbetert de algehele kwaliteit, vergroot de 
gebruikersdichtheid en vermindert de hardwarevereisten.

• Totale kostenverlaging 

  DesktopNow Plus vermindert de kosten van de gehele 
desktopinfrastructuur. De kosten voor desktops en 
ondersteuning worden bijvoorbeeld aanzienlijk lager, terwijl de 
kosten voor de infrastructuur beheersbaar worden. Bovendien 
worden de licentie-uitgaven geoptimaliseerd. Ook stimuleert 
het de productiviteit, zodat alle medewerkers efficiënter 
functioneren.

• Efficiënt gegevensbeheer 

  Met DesktopNow Plus profiteren ondernemingen van naadloze 
toegang tot gegevens via veilige en efficiënte processen, voor 
een extra nauwkeurig beleidsbeheer en een betere end-to-end 
beveiliging. Daardoor krijgen gebruikers eenvoudig toegang 
tot hun werkgegevens, op elke Windows-pc, Mac, iPad, 
iPhone of Android-apparaat. Bovendien zijn de gegevens 
toekomstbestendig - ook als de opslagbehoeften veranderen 
- en hoeven gegevens nooit meer te worden gemigreerd als 
nieuwe apparaten worden geïmplementeerd.

AppSense DesktopNow Plus ondersteunt alle acht voordelen 
van end-to-end UEM. Zo kunnen organisaties in diverse 
bedrijfstakken hun medewerkers voorzien van de snelste, 
eenvoudigste en voordeligste desktop ooit, welke combinatie van 
fysieke en virtuele apparaten, locaties en distributiemechanismen 
ze ook gebruiken. Door het unieke concept met flexibele modules 
die naar wens kunnen worden geïntegreerd, stelt AppSense 
IT-afdelingen in staat om een consistente, persoonlijke ervaring 
te ontwikkelen, ongeacht het apparaat, besturingssysteem of 
applicatie. 

De voordelen van de end-to-end UEM-oplossing AppSense 
DesktopNow Plus zijn permanent en merkbaar voor de 
gehele organisatie. Het zorgt niet alleen voor een betere 
gebruikerservaring, maar ook voor lagere investeringskosten 
en operationele kosten. Dit resulteert in een hoger rendement 
op de investering dan bij andere UEM-producten. Dit komt 
doordat de oplossing succesvollere desktopprojecten mogelijk 
maakt, nieuwe innovaties stimuleert, lastige desktopproblemen 
oplost en de productiviteit van de gebruikers optimaliseert. Het 
verbetert dus niet alleen de gebruikerservaring, maar ook de 
bedrijfservaring. Enkele voordelen van AppSense DesktopNow 
Plus zijn:
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Ga voor meer informatie naar 
www.appsense.nl 
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Over AppSense
AppSense loopt internationaal voorop in UEM (User 
Environment Management): meer dan 3000 klanten maken 
gebruik van de oplossingen op meer dan 7 miljoen desktops. 
AppSense DesktopNow en DataNow maken het mogelijk dat 
IT-teams een optimale gebruikerservaring en productiviteit 
kunnen leveren op zowel fysieke en virtuele desktops. Tevens 
wordt de beveiliging verhoogd en naast de operationele ook de 
infrastructurele kosten verminderd. Het bedrijf is gevestigd in 
Sunnyvale, Californië, Verenigde staten, met kantoren over de 
hele wereld.

appsense.nl

Twitter: 
@appsensebenelux

e-mail ons: 
benelux-info@appsense.com


