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Transformeer BYOD met Workspace ONE

Moderniseer uw BYOD-strategie in vijf 
stappen

Veel bedrijven hanteren een BYOD-strategie. De minimale eis is daarbij dat medewerkers zelf kunnen 
kiezen welk mobiel apparaat zij voor het werk gebruiken, terwijl alle bedrijfsgegevens beschermd blijven. 
Veel werknemers maken zich echter nog altijd zorgen over hun privacy. Ze zijn ofwel ontevreden over hun 
BYOD-ervaring of kiezen ervoor om helemaal geen bedrijfsapplicaties en -gegevens op te vragen vanaf hun 
persoonlijke mobiele apparatuur.

De roep om keuzevrijheid qua apparatuur groeit. Hoog tijd dus om uw BYOD-strategie te moderniseren. 
Hoewel de beveiliging een belangrijk aandachtspunt moet blijven, zal het toekennen van prioriteit aan de 
gebruikservaring en privacy van werknemers resulteren in een succesvol BYOD-programma.

Dit eBook zet vijf best practices uiteen die zakelijke besluitvormers en IT-professionals hanteren om een 
succesvol BYOD-programma te waarborgen.
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Om een succesvol BYOD-programma te waarborgen dient de IT-afdeling van meet af aan rekening te houden met de 
privacy van werknemers. Stel een BYOD-beleid op dat ertoe bijdraagt dat zij vertrouwen in hun apparaten hebben en 
dat alle bedrijfsgegevens veilig blijven. Verder is het zaak om werknemers passende voorlichting te bieden, zodat zij 
zich op hun gemak voelen bij het opvragen van bedrijfsgegevens vanaf hun persoonlijke mobiele apparaat:

 Zorg ervoor dat de privacy van werknemers gedurende het complete planning- en implementatiestadium en de 
    levensduur van het BYOD-programma een prioriteit vormt.

 Stel u transparant op jegens gebruikers en leg hen uit wat de voordelen zijn van het werken met bedrijfsgegevens     
    op hun persoonlijke mobiele apparaat.

 Verzeker werknemers ervan dat zij van begin tot eind de regie over hun apparaat houden.

 Implementeer een digital workspace-oplossing die duidelijk maakt wat de IT-afdeling wel en niet kan zien, en welke 
    informatie die verzamelt.

Een optimaal effectief BYOD-programma vraagt om heldere basisbeleidsregels die rekening houden met het type 
apparaat, de gebruiker en de gebruikte applicaties. Het helpt om gebruik te maken van gebruikersovereenkomsten die 
werknemers informeren over de informatie die de IT-afdeling vanaf hun apparaat kan verzamelen en de functies 
waartoe de IT-afdeling toegang kan krijgen. Bij het opstellen van beleidsregels is het belangrijk om de volgende 
stappen te volgen:

 Maak gebruik van de bestaande beleidsregels voor apparatuur van de werkgever die door de juridische en 
    HR-afdeling zijn opgesteld en breid de relevante beleidsregels, apps en content uit naar het BYOD-programma.

 Denk goed na over de beleidsregels en richtlijnen ten aanzien van de privacy van gebruikers, zoals de informatie en    
     activiteiten waartoe de IT-afdeling toegang kan krijgen en de functies van het apparaat die door de IT-afdeling 
     kunnen worden beheerd.

 Communiceer het privacybeleid op een transparante en begrijpelijke manier om voor vertrouwen te zorgen.

 Houd rekening met de verschillen tussen gebruikers op basis van hun rol, locatie, functie en andere criteria, en pas    
     overeenkomstig beleidsregels toe.

Werknemers willen niet alleen keuzevrijheid. Ze willen ook de regie over hun gebruikservaring in handen houden. Dat 
geldt zeker voor het downloaden van werkgerelateerde apps naar hun mobiele apparaat. Als u begint door 
werknemers toegang te bieden tot apps met minder gevoelige data zonder een volledig beheerprofiel op hun 
persoonlijke apparaat te installeren, zullen zij zich meer op hun gemak voelen en de nieuwe technologie sneller 
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omarmen. Als u werknemers zelf laat bepalen wanneer zij er klaar voor zijn om apps met een meer bedrijfskritischer 
karakter te gebruiken en hen de mogelijkheid biedt om aan te geven tot op welke hoogte de IT-afdeling hun apparaat 
kan beheren, kunnen zij de regie over hun apparaat behouden.

 Bied gebruiksvriendelijke mogelijkheden aan voor het opvragen van applicaties.

 Ga na welke apps toegankelijk zijn zonder de noodzaak van vertrouwen tussen de gebruiker, het apparaat en de 
    organisatie, en ga na welke apps krachtiger beveiliging nodig hebben.

 Bied een intuïtieve workflow aan waarmee werknemers apparaten vanuit een onvertrouwde toestand in een 
     vertrouwde toestand kunnen brengen.

De werknemerservaring ontpopt zich tot een strategische succesfactor. Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat er 
sprake is van een direct verband tussen een positieve werknemerservaring en het bedrijfsresultaat. Als werknemers een 
relevante werkervaring worden geboden die hen voldoening schenkt, zal dat wonderen doen voor hun betrokkenheid 
en productiviteit.

Maak de gebruikservaring dus een topprioriteit binnen uw BYOD-programma:

 Bied werknemers een gepersonaliseerde ervaring, bijvoorbeeld met een op rollen gebaseerde applicatiecatalogus

 Maak het eenvoudig voor werknemers om met collega’s samen te werken.

 Stel werknemers in staat om meer tijd te besteden aan betekenisvol werk door het automatiseren    van simpele, 
     routinematige taken zoals het goedkeuren van onkostendeclaraties.

 Houd gebruikers geïnformeerd met real-time, op prioriteit ingedeelde kennisgevingen.

Het juiste digital workspace-platform moet op en top intuïtief zijn, zodat u uw inspanningen kunt richten op het 
bevorderen van de gebruikersacceptatie. Een uitrolplan dat de gebruikersacceptatie bevordert met voorlichting en 
ondersteuning is van cruciaal belang voor een succesvol resultaat. Daarmee kunt u werknemers duidelijkheid 
verschaffen over de voordelen, zowel in aanloop naar de uitrol als tijdens het opvragen van apps en bedrijfsgegevens 
vanaf persoonlijke mobiele apparaten.

Ondersteun werknemers tijdens deze overgangsfase door de volgende maatregelen te treffen:

 Zorg voor een consistente en intuïtieve onboarding-ervaring voor alle werknemers, ongeacht de apparaten en 
    besturingssystemen die ze gebruiken.

 Ontwikkel een tactische gebruikersacceptatiecampagne die werknemers informeert over de toegevoegde waarde 
     van een digital workspace. Dit omvat onder meer e-mailcommunicatie, posters en training.

 Zorg ervoor dat werknemers snel en eenvoudig een beroep kunnen doen op ondersteuning door te voorzien in   
    FAQ’s en persoonlijke IT-ondersteuning.
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 Organiseer helpdeskevenementen waarbij inhoudelijke experts vragen beantwoorden en zorgen over de privacy 
     wegnemen.

 Wijs leden van het management aan die als pleitbezorger van het programma optreden.

Transformeer uw BYOD-strategie met Workspace ONE

De beste manier om uw BYOD-strategie te moderniseren is door met de juiste oplossing te beginnen. VMware 
Workspace ONE® is een digital workspace-platform waarmee de IT-afdeling op veilige wijze alle mogelijke applicaties 
op alle mogelijke mobiele apparaten en platforms kan aanbieden en beheren. De oplossing combineert 
toegangsbeheer, applicatiebeheer en endpoint-beheer binnen een centrale console in de cloud of op locatie. 
Workspace ONE voorziet in de beveiliging die IT-afdelingen nodig hebben en de gebruikseenvoud en privacy waar 
werknemers om vragen. Het platform combineert transparante BYOD-processen met een boeiende, consistente en 
productieve gebruikservaring.

Workspace ONE biedt gebruikersgerichte functies zoals een gepersonaliseerde applicatiecatalogus met single sign-on 
(SSO)-mogelijkheden en mobiele workflows met kennisgevingen die het mogelijk maken om bedrijfsprocessen met 
één muisklik te automatiseren. Gebruikers hoeven op die manier niet telkens opnieuw op elke applicatie in te loggen.

Om gebruikers de regie in handen te geven en gerust te stellen over hun privacy laat Workspace ONE Privacy Guard 
hen exact weten tot welke informatie en functies op hun apparaat de IT-afdeling toegang heeft. De oplossing biedt 
daarnaast een overzicht van alle toegangsrechten voor het apparaat en informatie over het privacybeleid van de 
onderneming.

VMware bevordert de gebruikersacceptatie door het aanreiken van een Adoption Kit met best practices, 
campagneplannen, tools en kant-en-klare hulpmiddelen voor de ontwikkeling van een succesvolle interne 
BYOD-campagne.

Ga voor meer informatie over BYOD en Workspace ONE naar www.vmware.com/workspace-one.com

Meer weten over het optimaliseren van uw digitale werkomgeving?
Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

https://www.conoscenza.nl
https://www.vmware.com/workspace-one.com
https://www.conoscenza.nl/contact


Voorop in de digitale transformatie
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De digitale evolutie gaat snel. Veel sneller dan de snelheid waarmee organisaties transformeren. 

Werknemers moeten altijd en overal over de juiste data kunnen beschikken en steeds sneller en 

veiliger data uit kunnen wisselen. Om klanten optimaal van dienst te kunnen zijn. Om nieuwe 

kansen te creëren. Om voor te blijven lopen op de concurrentie. ConoScenza begrijpt dat deze 

digitale transitie voor organisaties een grote uitdaging is. Met de juiste visie, focus en kennis 

nemen wij het initiatief en laten niet meer los. Van strategie tot implementatie. Van volledig

ICT-beheer tot detachering, wij hebben het onder controle. Als één team gaan wij voor resultaat. 

Met helden die boven zichzelf uitstijgen en uitdagingen overwinnen. Helden die successen halen 

en triomfen vieren. De digitale evolutie gaat sneller dan ooit. Wij kunnen niet wachten!

ConoScenza

Amersfoort (HQ) 085 - 30 33 663
Groningen  info@conoscenza.nl
Eindhoven  www.conoscenza.nl

https://www.conoscenza.nl

