
Altijd toegang: 
uw werkplek binnen bereik

Stelt u zich eens voor: een wereld waarin iedereen altijd met 
elkaar in contact is, waar non-stop toegang is om informatie 
in te winnen. Zonder grenzen. Een wereld waarin iedereen 
met plezier werkt, op ieder moment, met de IT-middelen die 
het beste bij hem of haar passen. Betrouwbaar en veilig.

                                                                                                                

Altijd toegang



Mensen in staat stellen om hun doelen te bereiken. IT kan hieraan een bijdrage leveren omdat het 
mensen helpt om hun persoonlijke én gemeenschappelijke doelen te bereiken, privé én zakelijk.

Een aantal jaren terug was ICT geen ingewikkelde kwestie. Organisaties stelden hun medewerkers een 
desktop op de werkplek ter beschikking. Deze desktop gaf toegang tot applicaties en data. Tijden veran-
deren en ICT verandert mee. Tegenwoordig gebruiken we een breed palet aan devices, smartphones en 
tablets. Notebooks behoren tot de standaarduitrusting en wearables, Internet of Things (IoT) devices en 
wellicht de auto, als ultiem mobile device, zijn geen uitzonderingen meer. Smart buildings vol met sensoren 
helpen ons om slimmer te werken en beter samen te werken. De devices die we dagelijks gebruiken spelen 
hierin een grote rol.
 
Andere manier van leven
Niet alleen de diversiteit aan devices is veranderd, ook de manier waarop wij als mensen technologie 
consumeren is gewijzigd. De adoptie van nieuwe toepassingen gaat in de consumentenmarkt razendsnel. 
Consumenten zijn eraan gewend nieuwe functionaliteit op hun devices met een paar ‘touches’ beschikbaar 
te hebben. Een app (applicatie) is in een oogwenk geïnstalleerd en wanneer deze niet goed bevalt, is het 
alternatief direct voor handen. Neem als voorbeeld de health en fitness apps. De lijst met verschillende 
apps is oneindig en ieder individu selecteert de app die hem of haar het beste past. 

De toegankelijkheid van applicatiefunctionaliteit en de diversiteit in devices heeft een andere manier van 
leven met zich meegebracht. Ons sociale leven speelt zich in onze directe omgeving maar ook online af. We 
zijn in staat om snel te schakelen tussen de fysieke en de virtuele wereld, maar ook tussen zakelijk en privé. 

Als consument adopteren we in rap tempo nieuwe oplossingen en introduceren deze op het werk. 
Werknemers oefenen met de vraag naar maximale flexibiliteit indirect steeds meer invloed uit op de keuze 
van applicaties én op de infrastructuurondersteunende software die gebruikt wordt binnen organisaties. 
Organisaties staan daarmee voor een uitdaging. Flexibele en veilige toegang tot applicaties en data 
vraagt om een infrastructuur die eveneens flexibel en veilig is. Daarnaast is beheergemak of een vorm van 
ontzorging een randvoorwaarde. Tevens dienen bedrijfsdoelstellingen niet uit het oog te worden verloren. 

Meer productiviteit met aanbod van flexibele ICT
Als werkgever heeft u te maken met een grote diversiteit aan devices en applicaties. Daarnaast stellen 
medewerkers nieuwe eisen aan infrastructuren om productief te kunnen zijn, ze hebben immers zelf 
ervaringen opgedaan als consument. Om medewerkers de gewenste flexibiliteit en productiviteit te 
verschaffen moeten organisaties blijven innoveren. Bijvoorbeeld door het aanbod van ICT te veranderen. 
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Organisaties moeten steeds meer en vooral sneller kunnen anticiperen op de snelle ontwikkelingen in de 
markt. Wendbaarheid van de organisatie is hierin de sleutel tot succes. Dit vraagt om een flexibele ICT die 
een dynamische werkplek faciliteert, waarin de medeweker zijn eigen tools kan kiezen om slimmer, sneller 
en eenvoudiger te kunnen werken.

Door mee te gaan met de hedendaagse innovatie, kunt u ook als organisatie van de voordelen profiteren. 
Medewerkers brengen immers de zelfgekozen functionaliteit mee de organisatie in. Bijkomend gevolg 
is dat deze nieuwe applicaties vraagstukken rondom veiligheid met zich meebrengen. Zonder alternatief 
zullen medewerkers Dropbox en WhatsApp niet alleen privé maar ook zakelijk gebruiken. Helaas voorzien 
ze niet in centrale beheertools, goede beveiliging en integratie met bestaande functionaliteit binnen de 
organisatie. Deze vorm van Shadow IT neemt toe wanneer organisaties niet innoveren. Innovatie binnen 
de digitale werkomgeving zal dan ook een continu proces zijn. 

Veiligheid boven alles
Hoe kunnen organisaties de gewenste, flexibele manier van werken op een veilige, controleerbare en 
beheersbare wijze faciliteren? Dit gaat verder dan enkel de beveiliging van data en devices. Het begint 
bij het vaststellen van de identiteit en de context. Om wie gaat het, waar is deze persoon, tot welke 
informatie wordt toegang gevraagd en vanaf welk device gebeurt dit. Identity and Access Management 
(IAM) maken het mogelijk om deze vragen veilig te beantwoorden en zo de gewenste flexibiliteit te 
bieden. Uiteraard valt of staat veiligheid bij het gebruik door mensen. Bewustwording van veilige omgang 
van data en devices is dan ook een intregraal onderdeel van het proces naar een veilige werkomgeving.

Gemak in gebruik en beheer
Al deze nieuwe ontwikkelingen vragen om kennis. Eenvoud in ICT is 
verleden tijd. De opbouw van een infrastructuur die aan alle wensen 
en eisen tegemoetkomt, heeft heel wat voeten in aarde. En als het 
eenmaal staat, is onderhoud en beheer van wezenlijk belang. Waar 
u ook bent, netwerk, data en applicaties moeten 24 uur per dag 
beschikbaar en binnen bereik zijn. Een verstoring kan desastreuze 
gevolgen hebben voor de bedrijfscontinuïteit. U moet kunnen 
vertrouwen op een stabiele IT-omgeving.

Uw medewerkers vragen en verwachten een flexibele, dynamische werkplek. Standaard IT-functionaliteit 
is een commodity, net zo vanzelfsprekend als gas, water en licht. Het beleggen van IT-diensten bij een 
externe Managed Services organisatie die dit als dienst aanbiedt, is de oplossing. Zo’n organisatie levert 
uw medewerkers de dynamische werkplek met de tools die zij nodig hebben om hun werk te kunnen doen. 

Hoe combineert u al deze zaken en realiseert u uw bedrijfsdoelstellingen? 
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"Op welke wijze faciliteert 
u uw medewerkers in 

de gevraagde flexibiliteit, 
zonder in te boeten op 
veiligheid en beheer?"



De PQR Dynamic Workspace
Er bestaat niet één oplossing of concept voor alle gevraagde flexibiliteit rondom veilige toegang tot 
applicaties en data vanaf ieder device. Om nog maar te zwijgen over selfservice en uniformiteit. Een 
‘dynamic workspace’ waarin iedereen altijd met elkaar in contact is, waar non-stop toegang is om 
informatie in te winnen, is de oplossing. 

De PQR Dynamic Workspace is een verzameling services, data en functionaliteiten die veilig beschikbaar 
wordt gesteld op het device dat het beste past bij de aard van de werkzaamheden. Deze flexibele 
werkplek biedt bijvoorbeeld veilige selfservice, e-mail- en printservices, toegang tot informatie en 
applicaties vanaf desktops, laptops, tablets en smartphones. 
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Een PQR Dynamic Workspace bestaat uit verschillende conceptuele oplossingen. Oplossingen die 
voorzien in het gebruik van mobile devices (Enterprise Mobility Management) of het gebruik van 
Windowsapplicaties in een virtuele desktop (VDI/SBC) of een fysieke notebook, uiteraard flexibel en veilig. 

Uitgangspunt voor de flexibele workspace is de medewerker. Hij moet optimaal gefaciliteerd worden zodat 
hij in staat is zijn werkzaamheden te verrichten. Medewerkers maken gebruik van devices die hen toegang 
geven tot data, applicaties en services. Bij voorkeur via een intuïtieve portal die device-onafhankelijk alle 
data en applicaties nodig voor de uitvoering van werkzaamheden, op eenzelfde wijze presenteert en zo 
maximale flexibiliteit realiseert. De portal is de schakel tussen workspace en software defined datacenter.

Afhankelijk van gewenste functionaliteit en flexibiliteit zijn meerdere conceptuele oplossingen beschikbaar. 
Iedereen werkt anders en heeft andere eisen en wensen. We kennen de traditionele desktop- of 
notebookconcepten en centrale (applicatie)data-opslagconcepten. Met de komst van eenvoudige en 
veilige toegang, bijvoorbeeld met Microsoft Direct Access, is dit een stabiel concept, dat uiteraard ook 
prima met cloudoplossingen werkt. 

Andere concepten zoals Virtual Desktop Infrastructure (VDI) passen eveneens goed in de PQR Dynamic 
Workspace. Met VDI bent u in staat om iedere gewenste Windowsapplicatie op ieder device beschikbaar 
te stellen, al dan niet via een portal. VDI-concepten bieden vanuit beheeroogpunt veel voordelen zoals 
het beheer van één enkel image voor een grotere groep medewerkers. Daarnaast voorziet VDI in een 
consistente gebruikerservaring omdat machine en applicaties bij aanmelden telkens weer in de originele 
staat klaar staan.

Natuurlijk mag mobility niet vergeten worden. Dit speelt in het kader van flexibiliteit een grote rol. 
Medewerkers zijn mobiel en werken met mobile devices. Rondom beheer en beveiliging en het gebruik 
in het algemeen brengt dit vraagstukken met zich mee. Enterprise Mobility Management (EMM) 
oplossingen bieden hierin uitkomst. Uiteraard is het met Mobile Device Management (MDM) mogelijk om 
het hele mobiele device te beheren, maar het is ook mogelijk om alleen de zakelijke applicaties en data 
op het device te beheren. Om de mix van zakelijk- en privégebruik op een device te realiseren wordt er 
gebruik gemaakt van Mobile Application Management oplossingen. Met Enterprise Mobility Management 
oplossingen zoals Airwatch, XenMobile en Intune kunnen complete mobiele devices of alleen de zakelijke 
apps en data beheerd worden.

De PQR Dynamic Workspace bestaat dus uit een verzameling concepten die organisaties in staat stelt hun 
medewerkers op de juiste wijze te faciliteren. De afbeelding hierboven laat de bouwstenen zien die hierbij 
gebruikt worden. Afhankelijk van hetgeen gerealiseerd moet worden, kiest men de bouwstenen.
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Altijd Toegang met PQR
ICT is er in de loop der jaren niet eenvoudiger op geworden. Vanuit technisch perspectief zijn er veel 
scenario’s mogelijk en wordt er verwacht dat innovatieve oplossingen in no-time beschikbaar zijn. 
De complexiteit die de gewenste flexibiliteit met zich meebrengt, blijft echter beperkt tot achter de 
schermen. Medewerkers merken niets van deze complexiteit, voor hen geldt ‘eenvoud in het werk’ 
door altijd toegang. De dynamic workspace voorziet in intuïtieve toegang tot de gewenste applicaties 
en data, veilig en betrouwbaar. De flexibele werkplek draagt bij aan het realiseren van persoonlijke en 
bedrijfsdoelstellingen. Welke onderdelen van de dynamic workspace voor uw organisatie relevant zijn 
onderzoeken we graag samen met u.  

Wij hebben expertise op de gebieden workspace, software defined datacenter en hybride cloud en stellen 
graag samen met u vast welke functionele behoefte binnen uw organisatie nodig is. We kijken naar de 
werkwijze van uw medewerkers en hoe u hen beter kunt faciliteren met behulp van ICT om slimmer, sneller 
en eenvoudiger te kunnen werken. Altijd toegang is hierin het uitgangspunt. 

Herkent u de uitdagingen qua flexibiliteit, mobiliteit en productiviteit? Start met het bepalen van de ‘stip 
op de horizon’. Waar moet of wil uw organisatie zijn op de lange termijn en waar staat u nu? Wat is uw 
IT-visie en -strategie? Aan welke onderdelen van de flexibele workspace heeft uw organisatie behoefte? 
Deze vragen moeten allereerst beantwoord worden. Wordt het een dynamic workspace met laptops zodat 
ook offline toegang tot data en applicaties mogelijk is, of toch een virtuele, centrale desktop infrastructuur 
(VDI) die altijd up-to-date is en via een veilige portal toegang geeft tot legacy applicaties, data en 
clouddiensten. Of wordt het een hybride vorm. Het onderzoeken en in kaart brengen van verschillende 
werkstijlen, opstellen van een roadmap en de ontwikkeling van de visie en strategie zijn strategische 
IT-adviesdiensten. De resultaten bepalen de vorm van de PQR Dynamic Workspace. 

Wilt u zelf ervaren welke vormen van Altijd Toegang beschikbaar zijn? Wilt u de access-scenario’s op 
verschillende devices zelf zien? U bent van harte welkom in het PQR Experience Center in De Meern. 
Hier kunt u zelf ervaren hoe het voor medewerkers is om met verschillende devices altijd toegang te 
hebben tot data, applicaties en services. 

Kijk voor meer informatie over de PQR Dynamic Workspace op www.PQR.com/pdw.
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