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Een werkplek bestaat uit verschillende componenten. Van het apparaat waarmee 

uw medewerkers aan de slag gaan, tot de diverse applicaties die ze gebruiken, de 

hybrid-ready infrastructuur waarop alles draait en de ondersteuning om alles aan 

de praat te houden. Bij SLTN geloven we dat hoe meer deze componenten samen-

hangen, hoe eenvoudiger en efficiënter het gebruik en het beheer worden..

Daarom ontwikkelden we bouwstenen waarmee we snel en eenvoudig uw ideale 

werkplek structureren. Al uw applicaties brengen we samen, waar ze ook draaien: 

In de public cloud of in uw datacenter. Ook uw DMS, CRM, facturatiesoftware en 

planningstool. We zorgen voor één overzichtelijke interface waarin veelgebruikte 

documenten, apps, informatiebronnen en de helpdesk snel bereikbaar zijn.

Al uw applicaties en informatie 
samengebracht in één portaal  
dat overal beschikbaar is.

Voor een vast bedrag per maand, inclusief devices,  

achterliggende infrastructuur, beheer en support.

“Alles wat u zoekt, 
slechts één muisklik 

verwijderd”



 

Uw medewerkers kunnen altijd, 

overal, met elk device werken.

Belangrijke data en documenten, 

rechtstreeks beschikbaar.

FollowMe Printing voor 

uw medewerkers. 

Toegang en autorisatie voor elk 

type gebruiker en elk apparaat.

SaaS-applicaties en Office365 geïntegreerd in de interface.

SaaS

Servicedesk & serviceportaal 

van SLTN, direct beschikbaar.

Legacy-applicaties, gevirtualiseerd 

beschikbaar via de browser.

Uw Ideale Werkplek van SLTN brengt alles wat uw medewerkers  
nodig hebben samen in één overzichtelijke interface.

+



Uw digitale werkplek steunt op vier pijlers
Hoe worden die pijlers ingevuld?

Maak uw ideale werkplek 
compleet met Workspace ONE

DEVICES

Hebt u veel vaste werkplekken, een 

dynamische werkruimte of veel road 

warriors?

Samen bepalen we welke apparaten 

voor welke rollen het meest geschikt 

zijn. Van laptops en desktops tot 

smartphones en tablets. 

INFRASTRUCTUUR

Niet alles kan of wilt u naar de public 

cloud hebben.

Wij verzorgen voor u een een multi 

cloud omgeving met krachtige HPE 

infrastructuur, die ideaal aansluit op 

uw bestaande infrastructuur.

APPLICATIES

Legacy-apps en nieuwe  

SaaS-applicaties samenbrengen  

in één geheel?

Wij maken een samenhangende  

omgeving van uw hele applicatie- 

landschap. We zorgen dat de  

transitie naar meer SaaS applicaties 

wordt vereenvoudigd.

ONDERSTEUNING

U bent op zoek naar eenvoudiger  

beheer en minder operationele  

zorgen?

SLTN kan de hele omgeving al dienst 

leveren indien nodig.  

Van firstline support tot monitoring  

en infrastructuurbeheer.

Uw medewerkers vormen het hart van uw business. Hen altijd 

en overal veilig, op elk apparaat, én met elke applicatie laten 

werken, empowerd hen en komt uw organisatie rechtstreeks tot 

nut. De snelle aanname van moderne en mobiele applicaties in 

combinatie met de opkomst van krachtige, mobiele apparaten 

stellen uw organisatie echter voor nieuwe uitdagingen in deze 

tijden van thuiswerken. Moderne apps bevinden zich meestal 

buiten het traditionele bedrijfsnetwerk en moeten daardoor 

ondersteund worden door, of bijgewerkt worden naar het be-

staande portfolio van legacy-, native- en web-apps. Bovendien 

leidt de toename van dergelijke apps ook tot inconsistenties in 

gebruikerservaring, beveiliging en supportvereisten. 

SLTN biedt u met VMware’s Workspace ONE een simpel en 

veilig bedrijfsplatform dat apps aanlevert en beheert op ieder 

toestel. Het digitale werkplekplatform is zowel beschikbaar in 

de cloud als on-premise en biedt uw werknemers veilig toe-

gang tot apps, services, gegevens en interacties op verschillen-

de apparaten en locaties.



Wij helpen u om uw behoeften te bepalen 

en om een eenvoudig te gebruiken en 

beheren omgeving te ontwerpen.

Elke ideale werkplek  
is anders.
Uw ideale werkplek  
compleet maken?

CONTACTEER SLTN

• Wachtwoordloze toegang tot alle apps

• Gegevensbeveiliging en endpoint compliance

• Real-time levering en automatisering van apps

• Veilige en mobiele toegang tot 0ffice 365 productiviteitsapps voor e-mail, agenda, contactpersonen, etc. 

• Toepasbaar op ieder toestel (laptop, desktop, tablet, telefoon, handscanner, etc. 

• Windows as a service voor een betere beveiliging en prestaties

Workspace ONE zorgt voor een naadloze integratie  
van enkele sleutelcomponenten: 

Password-less access  

to all apps

Secure O365 apps for email, 

calendar, contacts, browser 

and content

Data security and endpoint 

compliance

Unified endpoint management 

across the broadest number of 

platforms

Real-time app delivery and 

automation

Windows as a service  

for improved security  

and performance

https://www.hpe-oplossingen.nl/sltn-uw-ideale-werkplek/#contact

